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NeoLifeShake
Pro Vitality

NeoLifeShake

KASDIENEI MITYBAI IR
SVORIO KONTROLEI

KASDIENEI MITYBAI
Tobula energingos dienos pradžia  
„NeoLifeShake“ ir „Pro Vitality“ – tai maistingi  
ir skanūs pusryčiai tobulai dienos pradžiai.

SVORIO KONTROLEI
Ženkite žingsnį išsvajoto kūno link. 
Pakeiskite du valgymus skaniu ir visiškai 
natūraliu „NeoLifeShake“ kokteiliu.

Sveikos mitybos planas

PIETŪS PAVAKARIAI VAKARIENĖPUSRYČIAI PRIEŠPIEČIAI

NeoLifeBar arba 
sveikas užkandis
NeoLifeTea

NeoLifeBar arba 
sveikas užkandis
NeoLifeTea

Subalansuotas 
maistas

SUSISIEKITE SU SAVO NEPRIKLAUSOMU NEOLIFE KONSULTANTU:

www.neolife.com   LT 04-2019

Kodas 920 –   
15 pakuočių (30 porcijų)

• Skani, gaivinanti ir veiksminga.
• Natūralus saldiklis – medus,  
 tik 5 kcal vienoje porcijoje.
• Greitai ištirpsta vandenyje.  
 Gerkite šaltą ar karštą.
• Patogios pakuotės.
• Be dirbtinių dažiklių, kvapiųjų  
 medžiagų, saldiklių ar konservantų.

Pritrūkote gyvybingumo? 
„NeoLifeTea“ suteikia greitą ir 
saugią atgaivą. Išskirtiniai šios 
arbatos ingredientai skatina 
gyvybingumą. Vartokite atskirai 
ar svorio kontrolės programos 
metu.

Mėgaukitės šiuo skaniu ir 
natūraliu arbatos mišiniu bet 
kuriuo metu!

Natūrali žolelių arbata
NeoLifeTea

„PRO VITALITY“ IR „NEOLIFESHAKE“:
SVEIKA ENERGINGOS DIENOS PRADŽIA.

SUKURTA GAMTOS, 
PAGRĮSTA MOKSLU
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Kasdienei mitybai ir svorio kontrolei

Skanus, maistingas, visiškai natūralus maisto pakaitalas. Tereikia sumaišyti 
1 pakuotę miltelių su 240 ml nugriebto pieno ir jau galima mėgautis gėrimu! 
Praturtintas vitaminais, mineralais, baltymais ir skaidulomis. 

Baltymai yra pagrindinė kiekvienos mūsų organizmo ląstelės  
sudedamoji dalis ir yra būtini ląstelių mitybai. Mūsų  
organizmas naudoja baltymus, formuodamas ir atkurdamas  
audinius bei atlikdamas kitas svarbias funkcijas. 

Tyrimai rodo, kad baltymų prisotinta mityba  
padeda malšinti alkį ir suteikia sotumo jausmą,  
palengvindama vykdyti svorio kontrolės programą.

PATENTUOTAS BALTYMŲ MIŠINYS
• Biologiškai papildytas 22 aminorūgštimis,  
 įskaitant 9 svarbiausias.
• Moksliškai pažengęs geriausių aminorūgščių mišinys.

• Soja  
• Pienas  
• Kazeinas 
• Išrūgos (gausu šakotosios grandinės  

 aminorūgšties – leucino)
• Turtingas baltymų šaltinis: 18 g vienoje procijoje  
 – 26 g, sumaišius su nugriebtu pienu.

Svoris: 65 kg
Ûgis: 165 cm

50 gramų

Svoris: 75 kg
Ûgis: 180 cm

60 gramų

Rekomenduojamas paros baltymų kiekis

GLIKEMIJOS „KALNELIAI“:

Glikemijos
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Pagrįsta glikemijos reakcijos kontrolės 
technologija
Sudėtyje yra BCAA  
(šakotosios grandinės aminorūgščių)

Suteikia sotumo jausmą
Aukštą glikemijos indeksą turintis maistas Reguliuojama glikemijos reakcija

08:00 20:0010:00    12:00   14:00      16:00    18:00

Vaisių ir riešutų batonėlis 

 10 g baltymų  
 5 g skaidulų 
 320 mg omega-3  
 riebalų rūgščių 
 173 kcal
Kodas 950   
– 15 atskirai supakuotų batonėlių

Pamaitinkite savo kūną „NeoLifeBar“ 
batonėliu, kuris ilgam laikui numalšins jūsų 
alkį. Mėgaukitės šiuo maistingu ir skaniu 
sojų traškučių, avižinių dribsnių, džiovintų 
vaisių, riešutų ir sėklų mišiniu. Vienas 
batonėlis suteikia net 320 mg omega-3 
riebalų rūgščių bei yra turtingas baltymų ir 
skaidulų šaltinis. „NeoLifeBar“ – tai puikus 
užkandis visai šeimai.

• Pagrįsta glikemijos reakcijos kontrolės  
 technologija
• Puikus ir sveikas užkandis ryte ar po  
 pietų, kaip „NeoLife“ svorio kontrolės  
 programos dalis
• Platus vitaminų ir mineralų spektras
• Be dirbtinių saldiklių, dažiklių, kvapiųjų   
 medžiagų ar konservantų
• Be glitimo

SVEIKI GRŪDAI
Sveikų grūdų gėrybė iš sojų traškučių, 
sumaišytų su avižiniais dribsniais bei 
pasaldintų rudųjų ryžių sirupu.

SĖMENYS
Svarbios augalinės kilmės ALR (alfa-linoleno  
rūgštis) riebalų rūgšties, skaidulų ir naudingų 
ligninų šaltinis.

UOGŲ MIŠINYS 
Augalinės maistinės medžiagos iš džiovintų 
šilauogių, spanguolių ir razinų. 

RINKTINIAI RIEŠUTAI
Anakardžių ir migdolų gabalėliai kartu  
su saulėgrąžų ir moliūgų sėklomis suteikia 
baltymų, skaidulų bei puikų skonį.

NeoLifeBar
Puikus užkandis bet kuriuo metu!

NeoLifeShake

Kodas 915 – Creamy Vanilla 15 x 42 g. 
Kodas 916 – Rich Chocolate 15 x 42 g.
Kodas 917 – Berries n’ Cream 15 x 42 g.
Kodas 608 – NeoLife plakiklis

• Platus svarbiausių vitaminų ir mineralų spektras.  
• Vienoje porcijoje apie 237 kcal, sumaišius  
 su nugriebtu pienu. 
• Visiškai natūralus: be dirbtinių dažiklių,  
 saldiklių, kvapiųjų medžiagų ar konservantų.

PATENTUOTAS SKAIDULŲ 
MIŠINYS
• Turtingas skaidulų šaltinis: 5 g vienoje porcijoje
• Iš natūralių maisto šaltinių – sojų, avižų ir  
 kampuotosios pupenės
• Suteikia sotumo jausmą


