
Kontrolláld a 
testsúlyod és javíts 

az alvásodon!

További információkért vedd fel a 
kapcsolatot egy B-Epic Brand Partnerrel.

ACCELER8
Fast-Acting, Synergistic
TESTSÚLY KONTROLL ÉS JOBB ALVÁS

Mit szólnál hozzá, ha természetes módon és erőfeszítés 
nélkül tudnád kontrollálni a testsúlyodat, ráadásul még az 
alvás is könnyebben menne? Az ACCELER8 két olyan 
csúcsminőségű kiegészítő (RESTORE és SLEEP) egyedi 
kombinációja, melyek szinergikusan segítik a testet a 
természetes gyógyulásban, valamint a holisztikusan 
egészséges állapot fenntartásában. Mindkét kiegészítő olyan 
rendkívül hatásos, természetes, egyedileg válogatott 
összetevőkből készül, melyek az egészségjavító hatásaikról 
közismertek - ide értve többek közt a testsúly kontrollt, a 
relaxációt és az alvásminőség javítását.

Az ACCELER8 RESTORE olyan finom méregtelenítő hatással 
bír, ami természetes módon tisztítja meg a testet, így az 
hatékonyabb gyógyulás révén tud visszatérni az optimális 
egyensúlyi állapotába. Emellett bővelkedik olyan hasznos 
baktériumokban is, melyek segítenek a bél mikrobiom 
helyreállításában – ez elengedhetetlen a kiváló általános 
egészségi állapot, valamint az ellenálló emésztő-, és 
immunrendszer eléréséhez. 

Az ACCELER8 SLEEP olyan természetes nyugtató hatással bír, 
ami segít a gyorsabb elalvásban, az egyenletesebb alvásban 
és a frissebb ébredésben egyaránt. Olyan természetes 
összetevőket tartalmaz, melyek csökkentik a kortizolszintet 
és kiegyensúlyozzák a szerotoninszintet – ennek hatására a 
test és az elme is ellazul, valamint javul az alvás minősége is.

ELŐNYÖK:
• Elősegíti az egészséges testsúly 

kontrollt
• Természetes módon tisztítja meg és 

méregteleníti a testet
• Helyreállítja a bél mikrobiom 

egészséges baktériumainak szintjét
• Fokozza a mentális és fizikális 

relaxációt
• Segít a gyorsabb elalvásban és az 

egyenletesebb alvás fenntartásában

RÉSZLETEK:
• Két szinergikus egészségjavító 

hatású kiegészítő kombinációja
• A RESTORE prebiotikumokat, 

probiotikumokat és enzimeket 
tartalmaz

• A SLEEP (fehér kapszulák) 
gyógynövény kivonatokat és más 
természetes összetevőket tartalmaz
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ACCELER8
RESTORE kiegészítő

TERMÉKLEÍRÁS

A fenti kijelentések helytállóságát nem vizsgálta az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal.
A terméknek nem célja bármiféle betegség diagnosztizálása, kezelése, illetve megelőzése.

Az elért eredmények eltérőek lehetnek.

FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen kiegészítő 
alkalmazását megelőzően kérd ki az orvosod 
véleményét; különösen akkor, ha terhes vagy, 
gondozásra szorulsz, súlyos betegséged van, 
előírt gyógyszereket szedsz, vagy 18 évesnél 
fiatalabb vagy.

TÁROLÁS: A frissesség megőrzése érdekében 
hideg, száraz helyen.

Vegán, gluténmentes

MADE IN USA 

MEGJEGYZÉS: A termék összetétele kis 
mértékben eltér az amerikai, valamint az USA-n 
kívüli piacokon. A részletekért lásd lent az 
összetevők listáját. 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT: 1 kapszula 2,5 dl 
vízzel. Étellel és anélkül is fogyasztható. 
Legfeljebb 30-60 perccel elalvás előtt fogyaszd. 

További összetevők: HPMC zöldség-alapú 
kapszula, aktív szén, mikrokristályos cellulóz, 
magnézium-sztearát, sárgarépa

*Probiotikum aktivitás az előállítás időpontjában.

Igazoltan 100%-ban kóser és halal termék.

USA

Összetevők
Adagok száma: 30
1 adag: 1 kapszula
Mennyiség adagonként % ANB

Emésztés egyensúly keverék

Finom formáló keverék

300 mg  †

125 mg  †

Prebiotikum, probiotikum 
és enzim keverék

200 mg  †

† Nincs ANB (Ajánlott napi bevitel).

Huminsav, szén, áfonya 
20:1, gyermekláncfű 
gyökér, gyömbér gyökér, 
mályvagyökér

Vörös szilfa kéreg, szenna kivonat, 
őszbogáncs kivonat, aloe vera gyökér

Jeruzsálemi articsóka inulin, 
útifűmaghéj por, 9 enzimből álló 
keverék (amiláz, papain, bromelain, 
celluláz, proteáz, lipáz, invertáz, 
laktáz és maltáz), Bacillus Coagulans 
(500 millió CFU)

További összetevők: HPMC zöldség-
alapú kapszula, sárgarépa (természetes 
színezék)

Összetevők
Adagok száma: 30
1 adag: 1 kapszula
Mennyiség adagonként % ANB

Emésztés egyensúly keverék

Finom formáló keverék

250 mg  †

125 mg  †

Prebiotikum, probiotikum 
és enzim keverék

200 mg  †

† Nincs ANB (Ajánlott napi bevitel).

Áfonya gyümölcs kivonat, 
gyermekláncfű gyökér 
kivonat, gyömbér gyökér 
por, mályvagyökér kivonat

Őszbogáncs kivonat, 
aloe vera gyökér por

Kék agávé inulin, útifűmaghéj 
por, 9 enzimből álló keverék 
(amiláz, papain, bromelain, 
celluláz, proteáz, lipáz, invertáz, 
laktáz és maltáz), Bacillus 
Coagulans (1 milliárd CFU*)

NEM-USA PIACOK



Összetevők
Adagok száma: 30
1 adag: 1 kapszula
Mennyiség adagonként % ANB

Mély alvás keverék

Stresszcsökkentő keverék

360 mg  †

200 mg  †

Biohasznosulás fokozó keverék 80 mg  †

† Nincs ANB (Ajánlott napi bevitel)

Magnézium-citrát, macskagyökér 
kivonat, komló 10:1, kalcium-
citrát, niacinamid, melatonin

Ashwaganda kivonat, L-teanin, 
citromfű kivonat, golgotavirág 
kivonat

Ásványi nyersanyag 
keverék, bors kivonat

Kalcium (citrát) 11 mg  1%

Magnézium (citrát) 80 mg  3%

Összetevők
Adagok száma: 30
1 adag: 1 kapszula
Mennyiség adagonként % ANB

Mély alvás keverék

Stresszcsökkentő keverék

310 mg  †

200 mg  †

Biohasznosulás fokozó keverék 80 mg  †

† Nincs ANB (Ajánlott napi bevitel)

Magnézium-citrát, kalcium-citrát, 
niacinamid, komlóvirág kivonat, 
MicroActive® melatonin (1 mg-
ra sztenderdizált melatonin)

Ashwaganda gyökér kivonat, 
citromfű kivonat, 
golgotavirág kivonat

Ásványi nyersanyag 
keverék, bors kivonat

MEGJEGYZÉS: A termék összetétele kis 
mértékben eltér az amerikai, valamint az USA-n 
kívüli piacokon. A részletekért lásd lent az 
összetevők listáját. 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT: 1 kapszula 2,5 dl 
vízzel. Étellel és anélkül is fogyasztható. 
Legfeljebb 30-60 perccel elalvás előtt fogyaszd. 

FIGYELMEZTETÉS: Álmosságot, aluszékonyságot 
okozhat; szedése esetén kerülj a 
gépjárművezetést, gépek kezelését, valamint 
minden olyan tevékenységet, melyhez 
éberségre van szükség. 

Összetevők
Adagok száma: 30
1 adag: 1 kapszula
Mennyiség adagonként % ANB

Mély alvás keverék          300 mg       †

Stresszcsökkentő keverék  200 mg        †

Biohasznosulás fokozó keverék 80 mg      †

† Nincs ANB (Ajánlott napi bevitel)

Magnézium-citrát, kalcium-citrát, 
komlóvirág (Humulus Iupulus) 
kivonat, niacinamid

Ashwaganda (Withania Somnifera) 
gyökér kivonat, citromfű (Melissa 
Officinalis) kivonat, golgotavirág 
(Passiflora Caerulea) kivonat

Ásványi nyersanyag keverék 
(Lithothamnion spp.), bors (Piper 
Nigrum) kivonat

Niacin 55 mg  340%
Kalcium 17 mg     2%
Magnézium 16 mg     4%

További összetevők: HPMC zöldség-alapú 
kapszula, mikrokristályos cellulóz, 
magnézium-sztearát

FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen kiegészítő 
alkalmazását megelőzően kérd ki az orvosod 
véleményét; különösen akkor, ha terhes vagy, 
gondozásra szorulsz, súlyos betegséged van, 
előírt gyógyszereket szedsz, vagy 18 évesnél 
fiatalabb vagy.

TÁROLÁS: A frissesség megőrzése érdekében 
hideg, száraz helyen.

Vegán, gluténmentes

MADE IN USA 
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ACCELER8
SLEEP kiegészítő

TERMÉKLEÍRÁS

A fenti kijelentések helytállóságát nem vizsgálta az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal.
A terméknek nem célja bármiféle betegség diagnosztizálása, kezelése, illetve megelőzése.

Az elért eredmények eltérőek lehetnek.

További összetevők: HPMC zöldség-alapú 
kapszula, titánium-dioxid

További összetevők: HPMC zöldség-alapú 
kapszula, mikrokristályos cellulóz, 
magnézium-sztearát

A MicroActive® Melatonin a Bioactive LLC 
regisztrált márkaneve.

Igazoltan 100%-ban kóser és halal termék.

USA NEM-USA PIACOK EGYES PIACOK 
Melatoninmentes verzió
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ACCELER8 RESTORE

Az ACCELER8 RESTORE segít helyreállítani a test 
holisztikusan egészséges egyensúlyát, ráadásul 
könnyebben meg tudunk szabadulni a túlsúlytól is. 
Amikor a testet elárasztják a toxinok, ennek hatására 
letargikussá és puffadttá válhat, ráadásul számtalan 
egészségügyi panasz is felütheti a fejét. Az ACCELER8 
RESTORE három olyan szabadalmaztatott keveréket 
tartalmaz, melyek egészségfokozó tápanyagaikkal 
segíthetnek a testnek visszanyerni az optimális 
egészség és testsúly fenntartásának képességét. 

Az ACCELER8 RESTORE kizárólag olyan természetes 
fitotápanyagokat és organikus vegyületeket tartalmaz, 
melyek finoman méregtelenítő hatásuk révén 
természetes módon tisztítják meg a testet, és 
hozzájárulnak az emésztőrendszer egészségének és az 
életerőnek a fokozásához. Emellett minden kapszula 
nagy mennyiségben tartalmaz kiváló minőségű, 
természetes módon stabil prebiotikumokat, 
probiotikumokat és enzimeket is, melyek segítenek a 
bél mikrobiomjában helyreállítani a hasznos 
baktériumok optimális szintjét - ez ugyanis 
elengedhetetlen a jó általános egészségi állapot, 
valamint a hatékonyan működő emésztő-, és 
immunrendszer eléréséhez. 

ACCELER8 SLEEP

Az ACCELER8 SLEEP (fehér kapszula) segít a 
hatékonyabb fizikális és mentális relaxáció, 
valamint a jobb minőségű alvás elérésében. A 
stressz megnöveli a testben kortizol szintjét, 
valamint lecsökkenti a szerotoninét - ezek a 
hatások pedig megnehezítik az elalvást és 
fokozzák az elhízást. Az ACCELER8 SLEEP olyan 
erőteljes gyógynövény kivonatokat és más 
természetes összetevőket tartalmaz, melyek 
természetes módon képesek csökkenteni a 
kortizol szintjét és kiegyensúlyozni a szerotoninét, 
ezáltal hozzájárulva a test és az elme 
ellazulásához, valamint a stressz hatására 
felszaladt kilók leadásához. 

Az ACCELER8 SLEEP összetevőinek természetes 
nyugtató hatása emellett segít a gyorsabb álomba 
merülésben, az egyenletesebb alvás 
fenntartásában, valamint a kipihent ébredésben is. 
Elvégre a jó minőségű alvás az egyik legjobb 
dolog, amit az egészségedért tehetsz - ez az 
egészséges életmód egyik olyan fontos eleme, 
mely pozitív hatással van a szívedre, az elmédre, a 
testsúlyodra, és számos további tényezőre is. 
Kutatások szerint ugyanolyan fontos a jó egészség 
eléréséhez, mint az edzés és a megfelelő étrend.

ACCELER8
RESTORE és SLEEP kombináció

TOVÁBBI RÉSZLETEK




