
ACCELER8
Rýchlo pôsobiaci, synergický

KOMBINA RIADENIA HMOTNOSTI A SPÁNKU

Čo keby ste si mohli pri rýchlom spánku spravovať svoju 
váhu prirodzene a bez námahy! ACCELER8 je unikátne 
kombinované balenie dvoch pokročilých zdravotných 
doplnkov (RESTORE a SLEEP), ktoré synergicky podporujú 
telo pri prirodzenej obnove a udržiavaní holistického 
zdravého stavu. Oba doplnky sú vyrobené zo silných 
prírodných ingrediencií vybraných pre ich známe vlastnosti 
zlepšujúce zdravie, vrátane pomoci pri regulácii hmotnosti, 
relaxácii a spánku.

Riadiť hmotnosť
& Skvelý spánok!

VÝHODA MÔŽE ZAHRNUŤ:
• Podporte zdravú 

reguláciu hmotnosti
• Prirodzene čistí a detoxikuje telo

• Doplňte zdravé baktérie v 
črevnom mikrobióme

ACCELER8 RESTORE má jemný detoxikačný účinok, ktorý 
prirodzene čistí telo, takže je lepšie schopné obnoviť 
optimálnu rovnováhu. Je tiež nabitý vysoko kvalitnými, 
prospešnými baktériami, ktoré pomáhajú dopĺňať črevný 
mikrobióm, ktorý je životne dôležitý pre celkové zdravie a 
silný tráviaci a imunitný systém.

• Podporujte duševnú a fyzickú 
relaxáciu

• Pomôžte rýchlejšiemu 
zaspávaniu a zdravému spánku

DETAILY PRODUKTU :
• Kombinácia dvoch 

synergických doplnkov zdravia

ACCELER8 SLEEP má prirodzený upokojujúci účinok, ktorý 
môže pomôcť telu rýchlejšie zaspať, tvrdšie spať a 
prebúdzať sa bez únavy. Obsahuje silné prírodné látky, 
ktoré preukázateľne pomáhajú znižovať kortizol a 
vyrovnávajú hladiny serotonínu, čo môže spôsobiť, že sa 
telo a myseľ cítia uvoľnenejšie a podporujú lepšiu kvalitu 
spánku.

• RESTORE obsahuje prebiotiká, 
probiotiká a enzýmy

• SLEEP (biele kapsuly) Obsahuje 
bylinné extrakty a iné
Prírodné látky

Pre viac informácií kontaktujte B-
Epic Independent Brand Partner.

ZAŽITE NA SEBE VÝHODY, KTORÉ ZMENUJÚ ŽIVOT | PODROBNOSTI LS NA WWW. BEP IC. COM

Translated from English to Slovak - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


ACCELER8
Doplnok zdravia OBNOVIŤ

DETAILY PRODUKTU
UPOZORNENIE:

formulácie pre tento produkt pre USA a iné trhy. 
Podrobnosti nájdete na paneloch Doplnkové fakty.

Tam sú mierne rôzne POZOR: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.

NAVRHOVANÉ POUŽITIE:Vezmite 1 kapsulu denne 
s 8 uncami tekutiny. Môže sa užívať s jedlom alebo 
bez jedla. Užívajte 30-60 minút pred spaním.

SKLADOVANIE:Pre zachovanie čerstvosti skladujte na chladnom a 

suchom mieste.

Vhodné pre vegánov a bez lepku

VYROBENÉ V USA

TRH USA INÉ TRHY

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

Počet porcií na nádobu: 30 
Veľkosť porcie: 1 kapsula

Množstvo na porciu % DV Množstvo na porciu % DV
Zmes na vyváženie trávenia 

Humínová kyselina, drevené uhlie,
Brusnica 20:1, koreň 
púpavy, koreň zázvoru,
Koreň marshmallow

300 mg† Zmes na vyváženie trávenia 
Výťažok z brusníc, výťažok z 
koreňa púpavy, prášok z 
koreňa zázvoru,
Výťažok z koreňa marshmallow

250 mg†

Jemná sochárska zmes
kôra klzkého brestu, extrakt zo Senny, extrakt z 
ostropestreca mariánskeho, koreň aloe vera

125 mg† Jemná sochárska zmes
Výťažok z ostropestreca mariánskeho,

Prášok z koreňa aloe vera

125 mg†

Prebiotikum, probiotikum 200 mg†
& Enzyme Blend

Prebiotikum, probiotikum
& Enzyme Blend
Rastlinný inulín z modrej agáve, prášok 
zo šupiek psyllium, zmes 9 enzýmov 
(amyláza, papaín, bromelaín, celuláza, 
proteáza, lipáza, invertáza, laktáza a 
maltáza), Bacillus Coagulans (1 
miliarda CFU*)

200 mg†

Inulín z topinamburu, prášok zo 
šupiek psyllia, zmes 9 enzýmov 
(amyláza, papaín, bromelaín, celuláza, 
proteáza, lipáza, invertáza, laktáza a 
maltáza), Bacillus Coagulans (500 
miliónov CFU)

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

Ostatné ingrediencie:HPMC vegetariánska 
kapsula, mrkva (prírodná farba)

Ostatné ingrediencie:HPMC vegetariánska 
kapsula, aktívne uhlie, mikrokryštalická celulóza, 
stearát horečnatý, mrkva

* Probiotická aktivita v čase výroby.

100% kóšer a halal certifikované a kontrolované.

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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ACCELER8
Doplnok zdravia SLEEP

DETAILY PRODUKTU
UPOZORNENIE:

formulácie pre tento produkt pre USA a iné trhy. 
Podrobnosti nájdete na paneloch Doplnkové fakty.

Tam sú mierne rôzne POZOR: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.

NAVRHOVANÉ POUŽITIE:Vezmite 1 kapsulu denne 
s 8 uncami tekutiny. Môže sa užívať s jedlom alebo 
bez jedla. Užívajte 30-60 minút pred spaním.

SKLADOVANIE:Pre zachovanie čerstvosti skladujte na 
chladnom a suchom mieste.

POZOR:Tento produkt spôsobuje ospalosť alebo 
ospalosť; neužívajte pri vedení vozidla, obsluhe 
strojov alebo pri akejkoľvek činnosti, ktorá si 
vyžaduje bdelosť.

Vhodné pre vegánov a bez lepku

VYROBENÉ V USA

TRH USA INÉ TRHY VYBRANÉ TRHY
Me l atonin- Free Vers i on

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

Počet porcií na nádobu: 30 
Veľkosť porcie: 1 kapsula

Doplnkové informácie
Počet porcií na nádobu: 30 
Veľkosť porcie: 1 kapsulaMnožstvo na porciu % DV Množstvo na porciu % DV

Zmes hlbokého spánku
Citrát horečnatý, extrakt z koreňa 
valeriány lekárskej, chmeľ 10:1, 
citrát vápenatý, niacínamid, 
melatonín

360 mg† Zmes hlbokého spánku
Citrát horečnatý, citrát 
vápenatý, niacínamid, extrakt z 
kvetov chmeľu, MicroActive®

Melatonín (štandardizovaný na 
1 mg melatonínu)

310 mg† Množstvo na porciu % DV

Niacín
Vápnik
horčík

55 mg 340 %
17 mg
16 mg

300 mg

2%
4%

Stresová zmes
Výťažok z Ashwagandhy,
L-theanín, extrakt z medovky, 
extrakt z mučenky

Zmes maximálnej biologickej dostupnosti

200 mg† Zmes hlbokého spánku
Citrát horečnatý, citrát vápenatý, 
chmeľ (Humulus Iupulus)Extrakt z 
kvetov, Niacínamid

†
Stresová zmes 200 mg†

Extrakt z koreňa Ashwagandha, 
extrakt z medovky,
Extrakt z mučenky80 mg† Stresová zmes

Ashwagandha (Withania Somnifera) 
Výťažok z koreňa, Medovka (Melissa 
Officinalis)Výťažok z nadzemných častí, 
mučenka (Passiflora Caerulea) Výťažok z 
častí antény

200 mg †
Zmes stopových minerálov,

Extrakt z čierneho korenia
Zmes maximálnej biologickej dostupnosti 80 mg†

Zmes stopových minerálov,

Extrakt z čierneho koreniaVápnik(citrát)
horčík(citrát)

11 mg 1 %
80 mg 3 % † Denná hodnota (DV) nebola stanovená.

† Denná hodnota (DV) nebola stanovená. Maximálna biologická dostupnosť Zmes 80 
mg Zmes stopových minerálov (
Lithothamnion spp.),Čierne korenie (Piper 
Nigrum) Ovocný extrakt

†
Ostatné ingrediencie:HPMC 
vegetariánska kapsula, mikrokryštalická 
celulóza, stearan horečnatý

Ostatné ingrediencie:HPMC 
vegetariánska kapsula, oxid titaničitý

MicroActive® Melatonin je registrovaná ochranná 
známka spoločnosti Bioactives LLC.

† Denná hodnota (DV) nebola stanovená.

Ostatné ingrediencie:HPMC 
vegetariánska kapsula, mikrokryštalická 
celulóza, stearan horečnatý

100% kóšer a halal certifikované a 
kontrolované.

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

EXCLUS IVELY Z B-EP IC | WWW. BEP IC. COM



ACCELER8
Kombinácia OBNOVA a SPÁNKU

ĎALŠIE DETAILY
ACCELER8 OBNOVIŤ ACCELER8 SLEEP

ACCELER8 RESTORE podporuje telo pri prirodzenej 
obnove holistickej zdravej rovnováhy a uvoľnení 
nadbytočnej hmotnosti. Keď je telo preplnené 
toxínmi, môže sa cítiť letargické, nafúknuté a 
sužované množstvom iných zdravotných 
problémov. ACCELER8 RESTORE je vyrobený z troch 
patentovaných výživových zmesí, ktoré vyživujú 
telo výživnými látkami zlepšujúcimi zdravie, ktoré 
pomáhajú obnoviť jeho prirodzenú schopnosť 
dosiahnuť a udržať si optimálne zdravie a 
hmotnosť.

ACCELER8 SLEEP (biela kapsula) podporuje fyzickú 
a duševnú relaxáciu a zlepšenie spánku. Stres 
zvyšuje hladinu kortizolu a znižuje serotonín v tele 
– oboje môže brániť spánku a spôsobiť priberanie 
na váhe. ACCELER8 SLEEP obsahuje účinné bylinné 
extrakty a ďalšie prírodné látky, ktoré harmonicky 
pôsobia na prirodzené zníženie kortizolu a 
vyváženie serotonínu, čo pomáha telu a mysli cítiť 
sa uvoľnenejšie a môže uľahčiť chudnutie 
zapríčinené stresom.

ACCELER8
fytoživiny
Je známe, že má jemný detoxikačný účinok, ktorý 
prirodzene čistí telo a podporuje zdravie tráviaceho 
traktu a zvyšuje vitalitu. Každá kapsula je navyše 
nabitá vysoko kvalitnými, prirodzene stabilnými 
prebiotikami, probiotikami a enzýmami, ktoré 
pomáhajú dopĺňať prospešnú hladinu dobrých 
baktérií v črevnom mikrobióme, čo je kľúčové pre 
celkové zdravie a silný tráviaci a imunitný systém.

OBNOVIŤ
a

obsahuje
organické

kompletne prírodné

zlúčeniny
The
ingrediencie v ACCELER8 SLEEP vám tiež môžu 
pomôcť rýchlejšie zaspať, zdravšie spať a 
prebúdzať sa s pocitom oddýchnutia bez chvenia. 
Dobrý nočný odpočinok je jednou z najlepších vecí, 
ktoré môžete pre seba urobiť. Dostatočný spánok 
je dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu a 
môže prospieť srdcu, mysli, hmotnosti a mnohým 
ďalším. Dokonca sa zistilo, že je pre zdravie 
rovnako dôležitá ako cvičenie a strava.

prirodzené upokojujúce účinky z a
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