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נערו אותו מעליכם

נטולי אלרגנים
בשונה מרוב מוצרי השייק הקיימים בשוק, PureNourish וה- Boosts נטולים 

 לחלוטין סויה, חומרים משמרים, מוצרי חלב, אורגניזמים שעברו הנדסה 

גנטית וחיטה.

עשירים ברכיבים תזונתיים
כאשר המיקוד היחיד שלכם הוא תמיכה בגופכם, אתם יכולים לסמוך על כך ש- 

PureNourish וה- Boosts עשירים ברכיבים תזונתיים ואין בהם סוכרים ריקים.

מאוזנים להפליא
כאשר גופכם אינו מקבל את התמיכה הנאותה באמצעות התערובת הנכונה של 

 PureNourish רכיבים תזונתיים, הוא אינו פועל במיטבו. השילוב הסינרגטי של

 בשילוב עם ה- Boosts מאשר לכם להשיג את הצריכה התזונתית 

המושלמת מבחינתכם.

™PowerBoost™ ,PureNourish ו- ™Beauty Boost עשירים בוויטמינים ורכיבים תזונתיים 
חשובים, החיוניים לתמיכה בתזונה של גופכם. כאשר מוסיפים אותם לשגרה היומיומית, 

הם יכולים לספק חלבון חיוני ורכיבים תזונתיים, אשר מועילים לבריאותכם מכל ההיבטים.

אחרילפני

 ההוכחה נמצאת 
בתמונות.

*הצהרה: מחקר לקוחות הראה שהמשתתפים בתוכנית Slenderiiz לירידה במשקל ירדו בממוצע 5.4 עד 6.8 ק”ג 
ב- 28 יום. התוצאות עשויות להשתנות, בהתאם לדבקות בתוכנית Slenderiiz, אשר כוללת תפריט

מגוון והתעמלות.
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Other Ingredients: Pea Protein, Natural Flavors, 
Guar Gum, Sunflower Lecithin, Coconut Oil Powder, 
Xanthan Gum, Stevia Leaf Extract (Rebaudioside 
A), Cranberry Fruit Protein Powder, Dutch Cocoa 
Bean Powder (Alkalized).

*המוצר נארז בארה”ב, לא זמין למכירה חוזרת.

Total Calories 141 
Total Fat 3 g 4%
 Saturated Fat 0.5 g 3%
 Trans Fat 0 g -
 Polyunsaturated Fat 2 g -
 Monounsaturated Fat 0.5 g -
Cholesterol 0 mg 0%
Total Carbohydrate 8 g 3%
 Dietary Fiber 7 g 25%
 Sugars <1 g -
Protein 17 g 30%
Vitamin A (as beta carotene) 75 mcg RAE 8%
Vitamin C (as calcium ascorbate) 30 mg 33%
Vitamin D (as cholecalciferol) 10 mg 50%
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) 7 mg 45%
Thiamin (as thiamin HCl) 1 mg 83%
Riboflavin 1 mg 77%
Niacin (as niacinamide) 10 mg 62%
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) 1 mg 59%
Biotin 150 mcg 500%
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) 5 mg 100%
Calcium 40 mg 3%
 (as calcium ascorbate, calcium phosphate, 
 d-calcium pantothenate)
Iodine (as potassium iodide) 38 mcg 25%
Magnesium (magnesium gluconate) 40 mg 10%
Zinc (as zinc gluconate) 3.8 mg 25%
Chromium (as chromium picolinate) 31 mcg 89%
Sodium 6 mg 1%
Potassium (as potassium iodide) 5 mg <1%

Digestive Blend† 50 mg -
(Probiotics, Prebiotics, and Enzymes)
 Isomalto-oligosaccharide, amylase, protease, lactase,   
 lipase, cellulose, bromelain, bacillus coagulans
Docosahexaenoic Acid (DHA, from Algae)  400 mg  -

Serving Size: 2 Scoops (32.5 g)
Servings Per Container: about 28

 Amount %Daily
 Per Serving Value*

Supplement Facts

תזונה טהורה עשירה בחלבון
PureNourish הוא תוסף תזונה שנועד לשפר את העיכול ולהביא לספיגה אופטימלית של 

רכיבים תזונתיים. כל מנה משלבת 15 ויטמינים ומינרלים חיוניים עם חלבון איכותי במיוחד, 

אנזימים טבעיים ו- 25% מצריכת הסיבים היומית המומלצת, בשייק מזין אחד. השימוש 

 בחלבון אפונה ולא בחלבון מן החי משפר את העיכול ומסייע לספיגה אופטימלית של 

הרכיבים התזונתיים.

אופן השימוש המומלץ
לערבב שתי כפות מדידה של PureNourish עם Beauty Boost או Power Boost ו- 235 מ”ל 

)8oz( מים קרים. לנער בחוזקה כדי לערבב. לשייק קרמי יותר, השתמשו בחלב צמחי. 

PureNourishTM

אנשים אמיתיים, תוצאות אמיתיות

    אחרי    אחרי    לפני   לפני

*הצהרה: מחקר לקוחות הראה שהמשתתפים בתוכנית Slenderiiz לירידה במשקל ירדו בממוצע 5.4 עד 6.8 ק”ג ב- 28 יום. התוצאות עשויות 
להשתנות, בהתאם לדבקות בתוכנית Slenderiiz, אשר כוללת תפריט מגוון והתעמלות.

ללא
GMO 

ללא חומרי טעם טבעונינטול גלוטןערך גליקמי נמוך
מלאכותיים

מומתק עם חלבון מן הצומח
סטיביה

תוסף תזונהנטול סויה
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Serving Size: 1 Scoop (14.38 g)
Servings Per Container: about 28

 Amount %  Daily
 Per Scoop Value*

Total Calories 55
Total Fat 2 g 3%
 Saturated Fat 2 g 10%
 Trans Fat 0 g -
Cholesterol 0 mg 0%
Total Carbohydrate 5 g 2%
 Dietary Fiber 2 g 7%
 Sugars 3 g -
Protein 2 g 
Sodium 25 mg 1%

Branched-Chain Amino  Acid Blend 500 mg -
 L-Leucine
 L-Isoleucine
 L-Valine  
L-Glutamine  500 mg -
Neobee® Medium-Chain Triglycerides 

(Coconut Based) 1000 mg -

Supplement Facts

Other Ingredients: Reduced Fat Dutch  Cocoa 
Powder (Alkalized), Organic Coconut  Sap, 
Coconut Milk Powder, Natural Flavor,  Sunflower 
Lecithin, Stevia Leaf Extract  (Rebaudioside A), 
Guar Gum, Salt.

*המוצר נארז בארה”ב, לא זמין למכירה חוזרת.

Power BoostTM

להשיג יתרון
Power Boost תומך בגוף בזמן שהוא מקדם מצב רוח חיובי ותזונה נאותה באמצעות תערובת 

 של ל-גלוטמין )חומצת אמינו שמקורה בגופכם( ושרשרת-בינונית של 

.Neobee® טריגליצרידים

הוא מכיל פולי קקאו, שערכם עולה על הטעם הנפלא שהם מספקים, בזכות הערכים 

התזונתיים הגבוהים שלהם. שמן קוקוס גם הוא מתווסף, כדי להוסיף מקור עשיר לתזונה, 

לעזרה בהזנת הגוף.

השתמשו ב- Power Boost כתוספת ל- PureNourish או לבדו, כדי לעזור להשיב לגוף רכיבים 

תזונתיים באמצעות התזונה לה הוא זקוק.

אופן השימוש המומלץ
לערבב כף מדידה אחת של Power Boost עם שתי כפות מדידה PureNourish ו- 235 מ”ל 

)8oz( מים קרים. לנער בחוזקה כדי לערבב. לשייק קרמי יותר, השתמשו בחלב צמחי. 

 ללא
GMO 

ללא חומרי טעם טבעונינטול גלוטןערך גליקמי נמוך
מלאכותיים

מומתק בסטיביה 
ואגבה

תוסף תזונהBCAA 2:1:1נטול מוצרי חלב

BCAA
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Other Ingredients: Erythritol, Natural 
Mandarin Orange Flavor, Natural Flavors, 
Stevia Leaf Extract (Rebaudioside A), 
Citric Acid.

*המוצר נארז בארה”ב, לא זמין למכירה חוזרת.

Serving Size: 1 Scoop (5.8 g)
Servings Per Container: about 28

 Amount %  Daily
 Per Scoop Value*

Total Calories 0
Total Fat 0 g 0%
Sodium 32 mg 1%
Total Carbohydrate 5 g 2%
 Sugar Alcohol 4 g -
Biotin 1000 mcg 333%
Papaya Fruit Powder 750 mg -
Citrus Bioflavonoids 10 mg
DermavalTM Proprietary Blend 50 mg -
 Pomegranate fruit concentrate, asparagus 

shoot concentrate, okra pod concentrate, coffee 
fruit extract, acerola fruit juice, camu camu fruit 
juice, onion bulb extract, açaí berry, 
mangosteen fruit concentrate  

Acquamin® (Red Seaweed) 550 mg -

Supplement Facts

mangosteen fruit concentrate.

Beauty BoostTM

ברק וניצוצות
Beauty Boost מכיל תערובת בלעדית ומוגנת בפטנט של רכיבים עם יתרונות בריאותיים 

רבים, במיוחד לאנשים שחוו לאחרונה ירידה מהירה במשקל.

למרות שהנוסחה שלו עונה על צרכים תזונתיים ספציפיים של השיער והעור, המערכות 

 ,Beauty Boost -הפנימיות שלכם ייהנו מהוויטמינים, המינרלים והביופלבונואידים שב

שמקורם במגוון תמציות צמחיות טבעיות.

בין אם אתם חווים הדרדרות באיכות השיער והעור או שאתם פשוט מחפשים תמריץ נוסף 

לשגרת הטיפוח שלכם, התוסף העוצמתי הזה יגרום לכם להרגיש רעננים ומחודשים.

 

אופן השימוש המומלץ
לערבב כף מדידה אחת של Beauty Boost עם שתי כפות מדידה PureNourish ו- 235 מ”ל 

)8oz( מים קרים. לנער בחוזקה כדי לערבב. לשייק קרמי יותר, השתמשו בחלב צמחי. 

GMO טבעונינטול גלוטןערך גליקמי נמוךללא

ללא חומרי טעם 
מלאכותיים

מומתק בסטיביה תוסף תזונהנטול מוצרי חלב
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שאלות נפוצות

?PureNourish מהו הייחוד של
בשונה ממשקאות שייק אחרים, PureNourish נטול לחלוטין סויה, חומרים 

 PureNourish ,משמרים, מוצרי חלב, אורגניזמים מהונדסים גנטית וחיטה. לכן
בטוח לשימוש לאנשים רבים שיש להם חוסר סבילות לרכיבים אלה. בפשטות, 

PureNourish הוא הבחירה המועדפת לתזונה!

?Power Boost מהו הייחוד של
Power Boost מסייע לשפר את חילוף החלבון ולספק שרשרת מסועפת של 

חומצות אמינו )BCAAs(. באמצעות השרשרת המסועפת של חומצות האמינו, 
מוצר זה מעניק לכם דרך נוחה וקלה להפיק את המירב מהתזונה שלכם, מבלי 

להתפשר על האיכות.

?Beauty Boost מהו הייחוד של
הרכיבים המיוחדים שבו, כגון ביוטין, אבקת פפאיה, מיצוי אצה אדומה 

™Aquamin ו- מזון העל ™Dermaval מספקים ויטמינים, מינרלים ואנזימים 
נוספים, אשר הוכחו כמועילים לגוף. נסו את Beauty Boost והעלו את ה- 

PureNourish שלכם לרמה הבאה!

?PureNourish מהם היתרונות של 
חומצות אמינו שמופקות מצמחים	 

עשיר ברכיבים תזונתיים ודל קלוריות	 

?Power Boost מהם היתרונות של
מועשר בקקאו טהור, לתמיכה תזונתית	 

שרשראות בינוניות של טריגליצרידים משמן קוקוס אורגני	 

ל-גלוטמין תומך בביצועים אופטימליים של הגוף	 

שרשרת מסועפת של חומצות אמינו, לשיפור מצב הרוח	 

לשימוש עם PureNourish בטעם טבעי 	 

?Beauty Boost מהם היתרונות של
מכיל תמציות טעם מנדרינה ותפוז, עם פפאיה מיובשת	 

נוסחתו מכילה ™Dermaval, תוסף ממזון-על, לתוספת פיטוכימיקלים 	 

)תרכובות כימיות המצויות באופן טבעי בצמחים( ואנזימים

מכיל ™Aquamin, מיצוי אצה עשיר במינרלים זמינים ביולוגית	 

תוספת ביוטין לתמיכה בבריאות העור	 

לשימוש עם PureNourish בטעם טבעי	 

?PureNourish מהו המינון המומלץ של
להוסיף שתי כפות מדידה ל- 235 מ”ל )8oz( מים, לערבב ולהנות פעם ביום. 

?Beauty Boost -ו Power Boost מהו המינון המומלץ של
להוסיף כף מדידה אחת של Power Boost או Beauty Boost לשייק 

PureNourish או להשתמש לבד עם 235 מ”ל )8oz( מים או החלב הצמחי 
המועדף עליכם ולהנות פעם ביום.

 Power Boost לכמה זמן מספיק בדרך כלל מארז אחד של
?Beauty Boost -ו ,PureNourish

בשימוש יומיומי לפי המינון היומי המומלץ, כל מוצרי Slenderiiz מספיקים 
ל- 28 יום בערך.

?Boosts -וה PureNourish כיצד מאחסנים את
לאחסן במארזים האטומים במקום קריר ויבש.

?PureNourish עם מה אפשר לערבב את
ניתן לערבב את PureNourish עם מים או החלב הצמחי המועדף עליכם.

?Boosts -עם מה אפשר לערבב את ה
אפשר להוסיף כף מדידה אחת של Power Boost או Beauty Boost לשייק 
PureNourish או להשתמש לבד עם 235 מ”ל )8oz( מים או החלב הצמחי 

המועדף עליכם.

האם אפשר לקחת PureNourish או Boosts אם אלרגיים לאחד 
מהרכיבים או אם נוטלים תרופות?

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת שימוש בכל תוסף תזונה חדש במקרה של 
אלרגיות או נטילת תרופות.

האם לנשים בהריון, מניקות או לאנשים עם מצבים בריאותיים מותר 
?Boosts או PureNourish לקחת

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת שימוש בכל תוסף תזונה חדש במקרה של 
הריון, הנקה או בכל מצב בריאותי שהוא.


