Tunne roomu

LOODUSLIKUST JA KAUAKESTVAST ENERGIAST

Instant & Long

INSTANT

Flow on uuenduslik, looduslikest ainetest koosnev kompleks.
Innovaatilise energiajoogi kolmekordne toime põhineb
koostisainete koosmõjul ning arendustöö käigus läbi
viidud teaduslike testide tulemustel.

LONG

Tunne Flow tervisemõju
kohe ja naudi saavutatud
efekti ka pikema aja jooksul!

Flow koostisained
POHL
Pohl on tõeline supermari, kuid koosmõjus
guaraana ja nõgesega tagab see mari lausa
erakordse tulemuse! Pohlad kasvavad
looduslikult karmides tingimustes ning
koguvad endasse rohkesti energiat ja jõudu.

GUARAANA
Antioksüdante sisaldav guaraana annab hoogu
sinu päevale ja energiat näiteks sportimiseks.
Guaraanast on abi ka kaalujälgimisel.

EI SISALDA
LISATUD SUHKRUT
VEGAN
EI SISALDA PIIMA

NÕGES

EI SISALDA TAURIINI

Nõges on meie kõige kuulsam metsik köögivili,
tõeline ravimtaim. Nõges sisaldab rohkesti toitaineid.

GLUTEENIVABA

Sildi andmed / EE / 2021
Vital
and Natural
nutrients

Pohlane energiajoogi kontsentraat
Portsjonkotike 7 x 20 g
TOITAINED
Energia
Energia
Rasvad
millest küllastunud
Süsivesikud
millest suhkrud
Kiudained
Valkud
Sool

100 g
225 kJ
53 kcal
0,1
0,0
12,6
3,5
0,7
0,2
0,0

Annus
20 g
45 kJ
11 kcal
0,0
0,0
2,5
0,7
0,1
0,0
0,0

POHLASISALDUS 56 %

Arctic kvaliteedigarantii
Koostisained: Vesi, pohla täismahla kontsentraat (pohlasisaldus 56 %), tärklis, guaraana
ekstrakt (looduslik kofeiin), happesuse
regulaator (sidrunhape), lõhnaaine, nõgese
ekstrakt, magusaine (stevioolglükosiidid).
Kasutusjuhend:
Sega 1 portsjonkotike (20 g)
kontsentraati 1,5 dl veega.
Soovitatav ööpäevane annus:
2 portsjonit.
Hoida kuivas.

VAID OLULISIM
Meie tooted sisaldavad ainult
tooraine kõige toitainerikkamaid osi.

TIPPTEHNOLOOGIA
Tootmise käigus kaitseme tooraineid, et
tundlikud toitained püsiksid elujõulised.

Valmistatud Soomes.
Pohlamahlakontsentraadi päritolumaad:
Soome ja Rootsi.

Sisaldab looduslikke suhkruid

Tootja: Arctic Nutrition
Kauppakulma, 49400 Hamina, FINLAND,
Tel. +358 (0)5 229 6777,
www.arcticnutrition.com

OTSE LOODUSEST
Kasutame looduse enda toorainet nagu
marjad, maitsetaimed ja puuviljad.

Sisaldab magusainet. Suure kofeiinisisaldusega
(67 mg / 100 ml*). Ei soovitata lastele ega
rasedatele, imetavatele või kofeiinitundlikele
inimestele. *Juhendi järgi valmistatud toodet.

KVALITEEDI GARANTII
Valmistame oma tooted vastavalt rahvusvahelistele kvaliteedistandarditele GMP ja ISO.

