VEROFIT MEALDRINK
Mi rejlik a Verofit-Mealdrink táplálkozástudománya mögött?
A Verofit mindig céltudatosan választ! A Verofit Mealdrink ideális híd a
modern elmélet és gyakorlat között.
Minden adag italpor kalóriából a legkevesebbet és a létfontosságú
tápanyagokból a legtöbbet tartalmazza, pontosan kiszámított és kimért
mennyiségben.
Amíg testzsír a lehető legkisebb mennyiségben is elraktározódik a
szervezetben, addig más tápanyagok mint pl.: a fehérje és a vitaminok
nem, vagy csak kis mennyiségben raktározódnak el. Ezért kell az értékes
tápanyagokat rendszeresen magunkhoz venni.
A Verofit Mealdrink-et úgy állítottuk össze, hogy rendszeres
fogyasztásakor, minél több testazonos anyag (sejt, enzim, hormon)
képződjön a szervezetünkben. Ezzel megóvjuk magunkat a teljesítmény
csökkenéstől és a nagymértékű izom leépüléstől. A Verofit Mealdrink a
megfelelő anyagcsere működésről gondoskodik és jó közérzetet biztosít.
A Verofit Mealdrink-el az Ön alakja valóban kontroll alatt van.
A Verofit-Mealdrink ideális alkalmazása:
 Fogyókúra ideje alatt naponta 1-2 étkezést helyettesít.
 Mint értékes kiegészítő táplálék, javítja és optimalizálja a túl
egyoldalú táplálkozást.
 Rohanó világunkban a gyors és könnyű elkészítésének
köszönhetően, áthidaló megoldást
nyújt éhségérzetünk és az abból származó feszültségek
csökkentésében.
 A Verofit Mealdrink fogyasztása fokozza a testsúlycsökkentő
étrend eredményességét.
A Verofit Mealdrink elfogyasztása garantálja a napi vitamin és ásványi
anyag bevitel 1/3- át. Mindent megad a szervezetnek amire szüksége van.
A prebiotikus összetevő biztosítja a bifidobaktériumok kifejlődését a
gyomorban és kiegyensúlyozott bélflórát alakít ki. Egy egészséges

bélflóra javítja a szervezet ellenálló képességét és rendkívül jó közérzetet
biztosít. A Verofit Mealdrink csökkenti a zsírbevitelt és javítja a
tápanyagok felszívódását.
Az adagok (38gr/adag) ízletesek, frissítőek és kiadósak. Jelenleg 5 ízben
kapható: zöldség leves, eper, csokoládé, vanília és cappuccino ízben
„Fogyassza jéghidegen, mint egy jegeskávét és élvezze, hogy
könnyebben és jobban induljon minden napja”.
Felhasználási javaslat: 3-4 dl hideg vagy langyos tejjel vagy vízzel
összekeverve fogyasztandó.13 vitamint, 15 ásványi anyagot és inulint*
tartalmaz.
A zöldség levest ajánlott 3-4 dl meleg vízben feloldani.
Egy adag Verofit Mealdrink egyszeri étkezést helyettesít. Glutén mentes.
Orvosukkal történt konzultáció után cukorbetegek is használhatják.
* az inulin képes az immunrendszerünk számára nélkülözhetetlen bifidusbaktériumok növekedését
megtízszerezni. Egyidejűleg csökken a kóros bakteroidok és clostridiumok mennyisége és csökken a
koleszterinszint. Az inulin megköti a koleszterint, a triglicerideket, a foszfolipideket és a szabad
zsírsavakat is.
Miután a bifidusbaktériumok segítik a tápanyagok lebontását és felszívódását, jelenlétük rendkívül
pozitív hatású. Az inulin, a rostok és a baktériumok egyidejű adagolásakor egyértelműen jobb a
vitaminok és az ásványi anyagok felszívódása, így például a magnéziumé 77%-kal is képes növekedni.
Az inulintartalmú készítmények tehát nem csupán alkalmasak, hanem kifejezetten ideálisak is a
bélrendszer tisztítására. Salaktalanító diétával „karöltve” hozzájárulnak az egész szervezet általános
méregtelenítéséhez. További előnyük, hogy azoknál a betegeknél, akiknél vitamin- és ásványianyaghiány is fennáll, már a béltisztítás kezdetén elkezdhető a tápanyagpótlás, hiszen a felszívódás
egyértelműen javul.

