
ELEV8
Najpokročilejší na svete

VÝKONNOSŤ PRODUKTU

Odhaľte staré liečivé tajomstvá pre optimálne zdravie a 
fungovanie! ELEV8 je malá zelená super pilulka vedecky 
navrhnutá tak, aby vám pomohla vykonávať kognitívne a 
fyzické výkony na vysokej úrovni bez zahmlievania mozgu, 
náladovosti alebo iných negatívnych vedľajších účinkov 
sladkých energetických nápojov s nadmerným obsahom 
kofeínu. Každá kapsula je plná silných, čistých bylinných, 
hubových a plnohodnotných potravinových extraktov, ktoré 
sú bohaté na biologicky dostupné základné živiny a silné 
nootropné a adaptogénne vlastnosti.

Zvýšte svoje
Myseľ a telo!

VÝHODA MÔŽE ZAHŔŇAŤ:
• Prirodzene zvýšiť energiu a 

výdrž
• Zvýšte kognitívny a fyzický 

výkon
• Zlepšite duševnú jasnosť, 

zameranie a pamäť
Nature's Energy & Clarity Blend v ELEV8 má silné nootropné 
byliny a vitamíny B, o ktorých je známe, že prirodzene 
zvyšujú energiu a vytrvalosť, ako aj zlepšujú duševnú 
jasnosť, bdelosť, pamäť a náladu.

• Bojujte s fyzickou a duševnou 
únavou

• Pomôžte zlepšiť náladu a zbaviť 
sa stresu

Adaptogen Super Blend obsahuje liečivé huby a super 
bylinky, ktoré preukázateľne zvyšujú kognitívny výkon a 
bojujú s účinkami fyzickej a duševnej únavy a stresu.

DETAILY PRODUKTU:
• Doplnok pre pokročilý výkon

• Vyrobené z celého jedla, liečivých 
húb a bylinných extraktov

Whole Food Nutrient Blend je vyrobený zo skutočného 
ovocia a zeleniny a je nabitý 100% prírodnými, biologicky 
dostupnými fytonutrientmi (vitamíny rastlinného pôvodu), 
ktoré sú nevyhnutné pre celkové zdravie.

• Poskytuje 100% prírodné, 
biologicky dostupné fytonutrienty

Pre viac informácií kontaktujte B-
Epic Independent Brand Partner.
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ELEV8
Produkt s pokročilým výkonom

PODROBNOSTI O PRODUKTE LS

UPOZORNENIE:Existujú mierne odlišné 
formulácie tohto produktu pre trhy v 
USA a mimo USA. Podrobnosti nájdete 
na paneloch Doplnkové fakty.

TRH USA TRHY MIMO USA

Doplnkové informácie Doplnkové informácie
Počet porcií: 30 Veľkosť 
porcie: 1 kapsula

Počet porcií: 30 Veľkosť 
porcie: 1 kapsula

Množstvo na porciu % DV Množstvo na porciu % DV
Zmes výživných výťažkov z celého jedla 
z ovocia a zeleniny Špenát, brokolica, 

mrkva, paradajka, repa, huba Shiitake, 
jablko, brusnica, čerešňa, pomaranč, 
čučoriedka, jahoda

225 mg† Ovocie získané z celých potravín
Zmes rastlinných živín a extraktov 

Špenát, brokolica, mrkva, paradajka, 
repa, huba Shiitake, jablko, brusnica, 
čerešňa, pomaranč, čučoriedka, jahoda

160 mg†
NAVRHOVANÉ POUŽITIE:Vezmite 1 
kapsulu denne s 8 uncami tekutiny. Môže 
sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Zmes Nature's Energy & Clarity 310 mg† Extrakt 
zo semien guarany, Bacopa Monnieri, L-theanín, 
Kofeín, Extrakt zo zelených kávových zŕn, Extrakt 
Yerba Maté, Yohimbín
HCl (5 mg), tiamín HCl, niacínamid, D-
pantotenát vápenatý, riboflavín, 
metylkobalamín B12

Zmes Nature's Energy & Clarity 350 mg† 
Kofeín, Advantra Z®, extrakt ženšenu, 
niacínamid, L-theanín, extrakt Bacopa 
Monnieri, extrakt zo zelených kávových zŕn, 
extrakt z Yerba maté, riboflavín, tiamín HCl, D-
pantotenát vápenatý, B12 metylkobalamín

Odporúčame užívať aspoň 6 hodín pred 
spaním, aby ste nebránili spánku.

Super zmes adaptogénu
Výťažok z huby Reishi, výťažok z 
čagy, výťažok z Cordycepsu, výťažok 
z Rhodiola Rosea

150 mg† Super zmes adaptogénu
Výťažok z huby Reishi, výťažok z 
čagy, výťažok z Cordycepsu, výťažok 
z Rhodiola Rosea

150 mg†
ZÁLOHA:Obsahuje približne 150 mg 
kofeínu na porciu.

Posilňovacia zmes biologickej dostupnosti 

Zmes stopových minerálov,

Extrakt z čierneho korenia

25 mg† Posilňovacia zmes biologickej dostupnosti 

Zmes stopových minerálov,

Extrakt z čierneho korenia

25 mg†

ZÁLOHA:Pred užitím tohto alebo 
akéhokoľvek doplnku zdravia sa poraďte 
so svojím lekárom, najmä ak ste tehotná 
alebo dojčíte, máte zdravotný problém, 
užívate lieky na predpis alebo máte 
menej ako 18 rokov.

vitamín A 50% Vitamín B3 150 % Vitamín A
Vitamín C
vitamín D
vitamín E
Vitamín K1
Vitamín B1 150%
Vitamín B2 150%

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

Vitamín B3
Vitamín B5
Vitamín B6
Vitamín B7
Vitamín B9
Vitamín B12 2000%

150 %
100%
150 %
50 %
50 %

Vitamín C
vitamín D
vitamín E
Vitamín K1
Vitamín B1
Vitamín B2

50 %
50 %
50 %
50 %

150 %
150 %

Vitamín B5
Vitamín B6
Vitamín B7
Vitamín B9
Vitamín B12

100%
150 %
50 %
50 %

2000 %

† Denná hodnota (DV) nebola stanovená. † Denná hodnota (DV) nebola stanovená.

SKLADOVANIE:Pre zachovanie čerstvosti skladujte na 

chladnom a suchom mieste.
Ostatné ingrediencie:Rastlinná kapsula (HPMC, 
chlorofyl)

Ostatné ingrediencie:Rastlinná kapsula 
(HPMC, chlorofyl), mikrokryštalická 
celulóza, stearan horečnatý

Vhodné pre vegánov a bez lepku 100% kóšer a halal certifikované a 
kontrolované.

VYROBENÉ V USA

Vyhlásenia neboli hodnotené Food and Drug Administration. Produkt nie je určený na 
diagnostiku, liečbu, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby. Výsledky sa budú líšiť.
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ELEV8
Produkt s pokročilým výkonom

ĎALŠIE PODROBNOSTI LS

ELEV8 Prírodná zmes energie a čistoty

Zmes Nature's Energy and Clarity v ELEV8 je vyrobená zo synergickej zmesi holistických bylín a vitamínov B. Je 
nabitý silnými nootropikami a inými prírodnými stimulantmi, ktoré sa po stáročia používajú v tradičnej 
medicíne na podporu energie, duševnej jasnosti a nálady. V modernej praxi sa tieto prírodné látky naďalej 
používajú na zvýšenie výkonnosti mozgu a sústredenia; vytvoriť pokojnú, vyváženú energiu bez nervozity; 
zlepšiť pamäť a bdelosť; a znížiť mozgovú hmlu. Okrem toho komplex vitamínov B v ELEV8 obsahuje vitamíny, 
ktoré sa často používajú v kombinácii ako prirodzený stimulátor nálady a pomáhajú telu zostať pod napätím 
počas dňa.

ELEV8 Adaptogen Super Blend

Jadrom ELEV8 je silná adaptogénna receptúra, ktorá spája liečivé huby a super bylinky, ktoré sa používali v 
starovekých praktikách po tisíce rokov na posilnenie mysle a tela. Silná super zmes ELEV8 je bohatá na 
adaptogény, ktoré majú úžasnú schopnosť pomôcť ľuďom cítiť sa dobre – aj keď sú pod stresom. Moderný 
výskum zistil, že adaptogény môžu byť účinné v boji proti fyzickej a duševnej únave, zmierňovaní pocitov 
depresie a úzkosti a pri zvyšovaní kognitívnej výkonnosti a duševnej pracovnej kapacity. Ochranná aktivita 
adaptogénov môže tiež pomôcť posilniť imunitný systém, ako aj prirodzenú schopnosť tela odolávať 
škodlivým účinkom stresu.

ELEV8 zmes živín pre celé potraviny

Zmes výživných výťažkov z ovocia a zeleniny z celého jedla ELEV8 je vyrobená zo skutočného ovocia a zeleniny 
so silnými zdraviu prospešnými vlastnosťami a základnými živinami. Koncentrát bohatý na výživu je nabitý 
prírodnými organickými zlúčeninami, ktoré sú životne dôležité pre celkové zdravie, ale ktoré sú, bohužiaľ, v 
modernej strave často vyčerpané. Navyše, pretože je vyrobený zo skutočných plnohodnotných potravín, 
vitamíny rastlinného pôvodu (fytonutrienty) v ELEV8 sú 100% prírodné a kompletné
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