
ALLEVI8 : GYORSAN HATÓ, TERMÉSZETES ANYAGOKKAL ÁTITATOTT, ENYHÍTŐ ÖNTAPADÓ TAPASZOK

B-IMMUNE+ :
A B-IMMUNE+ teljesen természetes kurkuma-kurkumin immunrendszert támogató étrend-kiegészítőt úgy alkották meg, hogy fenntartsa 
és fokozza a szervezet természetes védekezőképességét. Ráadásul segíthet a tünetek gyors csökkentésében és gyors enyhülést 
biztosít, ha nem érzi jól magát. Két szabadalmaztatott összetevőből áll: BioBDMC™ (klinikailag bizonyított, szabadalmaztatott kurkuma-
kurkumakivonat) és ImmuniBoost™ (antioxidánsokban gazdag, hatásos gyógynövény- és gyógygomba-keverék).

TELJESEN TERMÉSZETES IMMUNRENDSZER TÁMOGATÁS, KURKUMA KURKUMIN KIEGÉSZÍTÉS

B-IMMUNE :
A B-IMMUNE egy ínycsiklandó, természetes ízesítésű, narancskrémes immunerősítő ital, amely segít megerősíteni és fenntartani az 
egészséges immunrendszert - így kevésbé leszel hajlamos a megbetegedésre, és enyhíti a tüneteket, ha mégis megbetegszel. 
Immunerősítő vitaminok, ásványi anyagok, gyógynövénykivonatok és gyógygombák hatásos keverékét, valamint ImmunelTM (kolosztrum 
peptidek) keverékét tartalmazza, amely klinikailag bizonyítottan gyors változásokat idéz elő az immunrendszer működésében.

TERMÉSZETES ÍZESÍTÉSŰ, NARANCSKRÉMES IMMUNERŐSÍTŐ ITAL

Az ALLEVI8 átmenetileg enyhíti a feszültséget, a fájdalmat és a merevséget. Természetes infúzióval ellátott, 
öntapadós tapaszaink gyorsan ható, célzott támogatást és természetes enyhülést, valamint megnyugtató illatot 
biztosítanak egész nap vagy éjszaka. Minden ragtapasz speciálisan úgy van kialakítva, hogy a test saját hőjét és 
energiáját átirányítsa azokra a területekre, amelyekre a tapasz kerül, természetes módon felerősítve a 
megkönnyebbülést és a kényelmet. Ráadásul a nyugtató effekt elősegíti a stresszoldást, a kényelmet és a relaxációt.

B-CARDIO : MÁLNA ÍZŰ CARDIO EGÉSZSÉGÜGYI ITAL PLUSZ NITROGÉN-OXID BOOSTER

A B-CARDIO málna-flavored cardio health drink egy bizonyítottan nitrogén-oxid (NO) kiegészítő, amely fokozza az 
egészséget és a vitalitást. Ellentétben más NO termékekkel, amelyek csak L-arginin kiegészítést biztosítanak, a mi 
szabadalmaztatott, orvosok által kifejlesztett formulánk a legmodernebb kutatásokon alapuló System Standard™ 
technológiával rendelkezik. Ez optimalizálja a szervezet természetes képességét a nitrogén-oxid termelésére, 
maximalizálva a figyelemre méltó egészségügyi benefits.  Plusz. 0 kalóriát tartalmaz és cukormentes.

ACCELER8 SLEEP :
Az ACCELER8 SLEEP természetes nyugtató effektusa segíthet a szervezetnek gyorsabban elaludni, mélyebben aludni és 
ébredés nélkül felébredni. Erőteljes gyógynövénykivonatokkal és más természetes anyagokkal van összeállítva, amelyek 
harmonikusan együttműködve természetes módon csökkentik a kortizolszintet és kiegyensúlyozzák a szerotoninszintet, 
ami viszont a test és az elme nyugodtabb érzését okozhatja, és elősegíti a jobb alvásminőséget. 

FEJLETT ALVÁSJAVÍTÓ KIEGÉSZÍTŐ; TERMÉSZETES NYUGTATÓ KEVERÉK

B-KETO :
A B-KETO exogén ketonkiegészítő gyorsan fokozza a szellemi és fizikai teljesítményt, és természetesen támogathatja az egészséges 
testsúlyszabályozást. Az áttörést jelentő BHB-BATM komplex nagy adagját tartalmazza, amely klinikailag bizonyítottan támogatja a 
ketózist. A B-KETO-val számos benefitot tapasztalhatsz a szervezetedben lévő ketonok növeléséből, még akkor is, ha nem csökkented a 
szénhidrátokat. Ha alacsony szénhidráttartalmú vagy ketogén diétát folytat, nagymértékben fokozhatja a diéta effektusait.

NAGYSZERŰ ÍZŰ, ULTRA-GYORS KETÓZIS TERMÉSZETES ENERGIAITAL

ACCELER8 RESTORE :
Az ACCELER8 RESTORE támogatja a szervezetet a holisztikus egészséges állapot természetes helyreállításában és fenntartásában. 
Gyengéd méregtelenítő hatású, amely természetes módon tisztítja a szervezetet, hogy segítsen helyreállítani az optimális egyensúlyt. 
Ráadásul minden egyes kapszula tele van kiváló minőségű, természetesen stabil prebiotikumokkal, probiotikumokkal és enzimekkel, amelyek 
segítenek feltölteni a jó bélbaktériumokat a bélmikrobiomban, ami elengedhetetlen az általános egészséghez és az erős emésztőrendszerhez 
és immunrendszerhez.

FEJLETT MIKROBIOM EGÉSZSÉGÜGYI KIEGÉSZÍTŐ; EMÉSZTÉSI 
EGYENSÚLY KEVERÉK

Nagy-Teljesítményű
Életmód Termékek
A B-Epic nagyteljesítményű életmódtermékek sorát azért hozták létre, hogy természetes módon 
fokozza az egészséget és a jó közérzetet... és még több EPIC-séget adjon a mindennapi élethez. 
Az emberek világszerte megtapasztalták az egészség és a vitalitás megújulását a kutatásokon 
alapuló termékeinknek köszönhetően. Elkötelezettségünk, hogy Ön is gyorsan megtapasztalja a 
B-Epic életet megváltoztató előnyeit.



ELEV8 : 
Az ELEV8 egy tudományosan tervezett, fejlett teljesítménykiegészítő, amely segíthet magas szintű kognitív és fizikai teljesítményt 
nyújtani a cukros, túlcukrozott energiaitalok agyi köd, rosszkedv vagy egyéb negatív mellékhatások nélkül. Tele van gyógynövény-, 
gomba- és teljes értékű élelmiszer-kivonatokkal, amelyek biológiailag hasznosítható tápanyagokban, valamint nootróp és adaptogén 
tulajdonságokban gazdagok, hogy segítsen növelni az energiát, az állóképességet, a mentális tisztaságot és a hangulatot.

A LEGFEJLETTEBB TELJESÍTMÉNYŰ TERMÉK A VILÁGON 

GR8 KIDS : 
A friss gyümölcsökből és zöldségekből származó gyümölcsös ízekkel és vitaminokkal teli GR8 KIDS a végső szuperétel 
minden korosztály számára. Nulla cukor, nulla kalória, és tele van tápanyagokkal a kényelmes, egyenesen a szájba vehető 
pálcikacsomagokban, így tökéletes napi táplálékkiegészítőnek, egészséges nassolnivalónak vagy mikrotápláléknak. 
Minden egyes tápanyagban sűrű pálcikacsomag 4,5 adagnyi 100%-ban természetes, biológiailag hasznosítható, teljes 
értékű növényi tápanyagot tartalmaz, és nyomelemekkel van fortifizálva.

ÍZEKKEL TELI TÁPLÁLKOZÁSI TÁPANYAGPÁLCIKÁK; NAGYSZERŰ GYEREKEKNEK ÉS 
FELNŐTTEKNEK EGYARÁNT

REJUVEN8 : 
A REJUVEN8 egy innovatív bőrápoló termék, amely revitalizálja és védi az érzékeny bőrsejteket az idő előtti 
öregedéssel és a napkárosodással szemben. Könnyű napi szérumunk egy szabadalmaztatott Goji őssejt kivonatot 
tartalmaz, amelyről megállapították, hogy javítja a bőr megjelenését, állapotát és vitalitását. A mélyen behatoló, 
kollagén- és elasztin-erősítő formula öregedésgátló hatású, és bizonyítottan láthatóan megemeli a megereszkedett 
bőrt, valamint csökkenti a fiatal ráncokat és a mélyebb ráncokat.

FEJLETT BŐRFIATALÍTÓ SZÉRUM GOJI ŐSSEJT TECHNOLÓGIÁVAL

B-SLIM :
Támogassa a súlyszabályozást egész nap a B-SLIM afrikai mangó vízerősítővel. Könnyen használható vízhidratáló 
tablettáink másodpercek alatt frissítő testsúlycsökkentő vizet készítenek. Minden egyes tabletta klinikailag bizonyított 
adag afrikai mangót (a testsúlyszabályozáshoz) és a piacon jelenleg kapható leghatásosabb Ashwagandhát (a 
stresszoldáshoz) tartalmaz.  Csak adjon 1 tablettát egy teli üveg vízhez. A legjobb eredmény elérése érdekében 
használja a B-Epic Hydration System (külön megvásárolható) folyadékpótló rendszerrel együtt.

AFRIKAI MANGÓ SÚLYKONTROLL VÍZ FOKOZÓ TABLETTA

NutriNRG : 
A NutriNRG erősített limonádé nagyszerű ízű és jótékony hatású. Cukormentes és kalóriaszegény, frissítő 
kiegészítője az egészséges étrendnek vagy bármilyen testsúlycsökkentő tervnek. Természetes módon órákra 
felturbózza a testet és az elmét - fokozott energiát, összpontosítást és étvágycsökkentést biztosít. Ráadásul tele van 
szuperélelmiszer chai magvakkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal.  Két ínycsiklandó flavourban kapható: 
Uborkás lime és epres sárkánygyümölcs.

BOOSTED LIMONÁDÉ, TERMÉSZETES ENERGIAITAL SZUPERÉLELMISZER CHIA MAGOKKAL

HYDR8TION : 
A HYDR8TION egy egyedülálló ásványi komplexet tartalmaz, amely azonnal és tartósan megemeli a víz pH-értékét. 
Könnyen használható folyékony pH-javító folyadékunk átstrukturálja a sima ivóvizet, ami hidratálóbb, lúgosabb vizet 
eredményez, amely segíthet a szervezet sejtjeinek optimálisabb működésében. A kezelt víz magasabb lúgossága segíthet 
a szervezetnek fenntartani a kiegyensúlyozottabb pH-t, ami létfontosságú az optimális egészséghez. Ráadásul kellemes, 
természetes ízt ad a víznek.

EASY-TO-USE LIQUID PH WATER ENHANCER; GREAT-TASTING ALKALIZED WATER

ROYAL BLUE TEA : 
A B-Epic Királyi Kék Tea bio gyógynövényteája segít helyreállítani és megfiatalítani a testet és az elmét. A kék 
teákat keleten régóta használják anti-inď¬'ammatory, immunerősítő, öregedésgátló, nootropikus és nyugtató 
hatásúak. Ráadásul rendszeres fogyasztása segíthet az ideális testsúly hosszú távú fenntartásában. Természetes 
méregtelenítő tea; antioxidánsokban, ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag; természetesen koď¬€einmentes 
és kék színű; íze pedig a zöld teáéhoz hasonló.

KOFFEINMENTES, PILLANGÓS BORSÓVIRÁG BIO GYÓGYNÖVÉNYTEA

REGENER8 : 
A REGENER8 egy chai-flavored, kurkuma-kurkumás kollagénital, amely öregedésgátló és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal 
rendelkezik. A BioBDMC™ szabadalmaztatott, biológiailag hasznosítható kurkuma kurkumin kivonatot és kiváló minőségű 
kollagénfehérjét tartalmaz, amely segít enyhíteni a fájdalmakat és a fájdalmat, valamint javítja a bőrt, a hajat és a körmöket. 
Egészséges és finom, mindössze 5 kalóriát tartalmaz, és 100%-ban cukor-, kaffein- és gluténmentes. Ráadásul természetes 
szénhidrátmentes édesítőszerrel rendelkezik, amely segít megfékezni a sóvárgást.

ANTI-AGING ÉS GYULLADÁSCSÖKKENTŐ, KURKUMA KURKUMIN KOLLAGÉN ITAL

ImmunoCodeTM : 
Az ImmunoCode™ felturbózza a szervezet immunválaszát. Az immunrendszer támogatására szolgáló globális 
készítményünk a természetes immunitás, az immunrendszer egészségének és a bélmikrobiomnak a legújabb 
tudományos eredményeken alapuló Transfer Factor és oligoszacharidok hatékony adagját tartalmazza. A 
természetes védekezőképesség további erősítése érdekében egy szabadalmaztatott szupergomba-keveréket, 
erőteljes béta-glükánokat, antioxidánsokat, cinket, valamint C-, D- és B12-vitamint is tartalmaz.

NATURAL IMMUNE HEALTH SUPPLEMENT WITH ADVANCED TRANSFER FACTOR 

Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden termék érhető el minden országban. A bepic.com rendelési oldalon megtalálja az Ön piacán jelenleg elérhető termékek listáját.  

A nyilatkozatokat az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal nem értékelte. A termékek nem szolgálnak betegségek diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.

30 napos pénzvisszafizetési garancia a normál méretű, egy egységnyi termék vásárlása esetén. Mintaméret, termékcsomagok, több egységből álló vásárlások, promóciók, 
és a korlátozott ideig tartó vásárlások nem jogosultak.  További feltételek érvényesek.  A részletekért lásd www.bepic.com.




