
  PROTEINOVÉ KOKTEJLY

       PRO ZDRAVÍ A KRÁSU



Daily Delicious Beauty shake 



Daily Delicious Beauty shake 

Užitečné Chutné Pohodlné Výhodné



UŽITEČNÉ

21 g kvalitního proteinu v 
každé porci

11 nutrientů krásy

super ingredience –
kolagen Verisol



Vyvážená proteinová receptura

IZOLÁT 
SÓJOVÉHO 
PROTEINU

MLÉČNÝ
PROTEIN

SYROVÁTKOVÝ 
PROTEIN

Rychle nasytí

Přináší 
dlouhodobý
pocit sytosti

Má vysokou 
výživovou hodnotu



NUTRIENTŮ 
KRÁSY

11



Kyselina listová Měď Hořčík

Vitamin C

Vitamin A

Kyselina 
pantothenová

Niacin

Biotin

Selen

Vitamin E

Kyselina 
paraminobenzoová



SUPER 
INGREDIENCE 
MLÁDÍ

Verisol®



  CHUTNÉ

Jemná a nadýchaná 
chuť dětství



Erythritol a steviosid
Přírodní sladidla



SMARTSHAKER

hermeticky
uzavíratelné,
šroubovací víčko

unikátní pružina
ve tvaru koule
z chirurgické oceli

široké hrdlo
pro pohodlnou
přípravu

vysoce kvalitní plast,
který je bezpečný
a neobsahuje Bisfenol A
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VÝHODNÉ

1 porce za pouhých

26kč
+ cena mléka nebo 
vody



VARIANTY 
VYUŽITÍ

HUBNEME KRÁSNĚ

1 nebo 2 porce koktejlu denně, místo 
jednoho jídla.

250ml mléka, kefíru nebo
rostlinného mléka
Smíchat s 25g koktejlu.
Důkladně promíchat.



FORMUJEME 
TĚLO

Jako doplňující zdroj příjmu 
bílkovin. Společně s jedním hlavním 
přísunem potravy.  

+ 20 min před tréninkem nebo 
během hodiny po něm. 



ŽIJEME AKTIVNĚ

1 nebo 2 porce koktejlu denně 
při pocitu hladu, když si 
uvědomujete, že čas na 
plnohodnotné jídlo nemáte.

250ml mléka, kefíru nebo
rostlinného mléka
Smíchat s 25g koktejlu.
Důkladně promíchat.



kdo se stará o krásu pleti,
vlasů a nehtů

    Koktejly budou velmi prospěšné pro:

kdo si cení
svého času

kdo si chce
udržet svou váhu

kdo sportuje
kdo je často unavený
a vystavený stresu

kdo má problémy se
zažíváním



Porce Daily Delicious Beauty Shake

195 kalorii

21g proteinů

         11 nutrientů krásy

Proteinová formule

         Kolagen Verisol ®

Přírodní chuť

Nepoužito  
GMO

Bez lepku

Bez transmastných 
kyselin

Lehce stravitelný
(nevyvolává pocit tíhy)
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