ÄNTLIGEN EN
ENERGIDRYCK

UTAN
NEGATIVA
EFFEKTER
FOCI SLÄPPS I TRE
SUCCÉ SMAKER
SAMTLIGA LÄTT KOLSYRADE!

Nu släpps en helt ny dryck som är unikt
framtagen för att möta efterfrågan på
marknaden. Foci intelligent energizer är nästa
generations funktionella dryck som är fri från
koffein och taurin samtidigt som den bidrar/
stödjer din fysiska och mentala prestation.
Vi erbjuder ett alternativ som är utan negativa
effekter som dessutom är riktigt god.
Stay focused!

ALL GOOD, NO BAD
Nu släpps en helt ny dryck som är unikt framtagen för
att möta efterfrågan på marknaden.

 INGET KOFFEIN
 INGET TAURIN
 RYSK ROT & MACA
 NATURLIGT MINERALVATTEN
 VITAMINBERIKAD
 BCAA

FOCI - ALL GOOD NO BAD

Foci Intelligent Energizer är gjord på naturligt mineralvatten samt
innehåller alla vitaminer och tillskott du behöver för att må bra.
Med sitt unika recept, med noga utvalda ingredienser i rätt
kombination, ökar Foci din mentala och fysiska prestation.
Maca - är en rotfrukt från Sydamerika som bidrar med att öka
energinivån i kroppen och bidrar till att stärka den psykiska och
fysiska hälsan. Maca innehåller även ämnen som ökar uthålligheten och
muskeluppbyggnaden och används därför ofta i samband med träning. Det
är även känt att maca är en stor favorit hos elitidrottare.
Rysk rot - ökar orken och stärker immunförsvaret. Förbättrar
minnet och förbättrar även ögats uppfattningsförmåga. Ökar
syreupptagningsförmågan och ökar din fysiska prestationsförmåga.
Dessutom så minskar rysk rot din trötthet.
Vitamin C - är bra för immunförsvaret, motverkar förkylning och
infektioner samt fungerar antiinflammatorisk.
Vitamin K - är bra för skelettet och blodet. Flera studier har visat att
god tillgång på vitamin K2 ger högre bentäthet och sänkt risk för benbrott.

Vitamin D2 - Vi som lever i norden med få soltimmar under
vinterhalvåret är D-vitamin en brist hos många. D-vitamin motverkar
muskelsvaghet, hjärt-och kärlsjukdomar och är bra även för hud och
hår. D-vitamin förbättrar upptaget av mineraler.
Vitamin B6 - För att må bra och hålla dig frisk behöver du få i
dig åtta olika typer av livsnödvändiga B-vitaminer. Av dem är vitamin
B6, folsyra (folat) och B12 de viktigaste.Vitamin B6 medverkar vid
omsättningen av aminosyror och kolhydrater.
Vitamin B12 - brist på vitamin B12 leder till trötthet och
orkeslöshet. Behövs bland annat för cellernas ämnesomsättning. Det
är också nödvändigt för nervsystemets funktion.
Coenzym Q10 - är en kraftfull antioxidant som behövs för att
du ska orka, både fysiskt och psykiskt. Det skyddar mot en rad
sjukdomar. Dessutom hjälper det huden att hålla sig ung längre.
BCAA 2:1:1 - är grenade aminosyror (BCAA) L-leucin, L-valin
och L-isoleucin i förhållandet 2:1:1. BCAA tillhör de essentiella
aminosyrorna, vilket betyder att de inte kan bildas i kroppen.
Aminosyror är byggstenar till protein som bidrar till att öka och
bibehålla muskelmassan. Dessutom kan BCAA öka mental fokus
genom att minska trötthet och ge bättre mental fokus och prestation.
Kalcium - är ett livsnödvändigt grundämne som bygger upp vår
benstomme och har flera viktiga funktioner i kroppen.
Kolin - deltar i fettförbränningen och kan vara bra under diet för att
öka förbränningen. Det bidrar även till minnesförmågan och hjärtats
normala funktion.
Magnesium - är ett mineral som är bra för benstommen, muskler,
nerver, proteinsyntesen, immunförsvaret. Magnesium är involverade
i över 300 metaboliska reaktioner, är inblandad i produktionen av de
flesta av dina enzymer.
Burk på 250ml

PLACE
YOUR
ORDER
Order: order@foci.nu
Hemsida: www.foci.nu
Telefon: 08-41 000 28

