
Pij s radostí! 

WELLNESS 
DRINKS 



CO TĚ ČEKÁ? 

Příjemná chuť a 
maximum živin  

Výsledek ověřený 
vědou* 

Užitečné složení Podpora 
hydratace 
organismu 

Выступающий
Заметки для презентации
* Efekt od použití účinných látek v našich výrobcích je prokázán klinickými údaji výrobců a potvrzen EFSA (o beta-glukanech).



PŘEVEZMI 
KONTROLU NAD 
SVÝM APETITEM! 
Yoo Go! Active Faber Drink Mix 
(Jablko-Сitron) 

Protřepej. Užij si to. Rozřeď 



Yoo Go! Active Faber Drink Mix (Jablko-Сitron) – 
tvoje  volba, pokud: 
• plánuješ upravovat stravu, 
• staráš se o kontrolu kalorií,  
• chceš se snadno vzdát sladkostí, 
• hledáš zdroj vlákniny pro každý den.  



• Citrusová vláknina   

• Jablečný pektin  

• Slupky semen jitrocele 
(Plantágo lanceoláta)   

• Suchý koncentrát 
jablečné a citronové šťávy   

Jak vláknina funguje? 
• Nabobtnává v zažívacím traktu, čímž 

vytváří pocit sytosti a pomáhá snižovat 
objem porcí. 

• Působí jako prebiotikum: pomáhá zajistit 
růst prospěšné mikroflóry ve střevě, čímž 
posiluje imunitu. 

• Podporuje proces trávení. 

Proč Active Fiber Drink Mix? 

JEDNA PORCE = 3,5 G VLÁKNINY VE SLOŽENÍ 
KOMPLEXU ACTIVE FIBER 

0% CUKRU 



MAXIMUM 
CHUTI A 
UŽITKU! 

RAZ, DVA - 
A MÁŠ 
HOTOVO! 

Stačí rozpustit obsah 
sáčku ve 100 - 150 ml 
vody - a nápoj je 
připraven!  
 
Pij Active Fiber Drink 
Mix jednou denně 30 
minut před jídlem. 

ŽÁDNÉ UMĚLÉ  
AROMA a CUKR! 



UDRŽUJ SVŮJ 
APETYT POD 
KONTROLOU! 



WELLNESS 
UVNITŘ– 
WELLNESS 
KOLEM! 



S BOHEM, CHOLESTEROLE! 
Yoo Go! Beta-glucan Drink Mix (Jahoda) 

Protřepej. Užij si to. Smíchej. 



Beta-glucan Drink Mix je 
tvoje volba, pokud: 
• hladina cholesterolu vyžaduje kontrolu, 
• chceš podpořit srdce a krevní cévy, 
• snažíš se o kontrolu váhy. 



SweOat® – jedinečná 
vláknina z ovesných zrn. 
Dobře se rozpustí a mají 
vysokou molekulovou 
hmotnost. 

Pouze 3 g ovesných beta-glukanů SweOat® denně: 
• pomáhají snižovat hladinu cholesterolu, 
• regulují hladinu cukru v krvi, 
• zlepšují fungování trávicího traktu, 
• dodávají tělu potravinovou vlákninu, což 

způsobuje pocit sytosti. 
 

Výsledek  je zaručen!  
 



MAXIMUM 
CHUTI A 
UŽITKU! 

POUŽÍVÁME PŘÍRODNÍ 
SLADIDLA: steviol-glykosidy listů 
stevie Sigma-D ™ a 
isomaltooligosacharidy. 

RAZ, DVA - 
A MÁŠ 
HOTOVO! 
Stačí rozpustit obsah sáčku ve 
100 - 150 ml vody a můžeš si 
vychutnat osvěžující bobulový 
nápoj!  

Pij jednou denně dopoledne - 
podpoř své srdce a krevní cévy. 

ŽÁDNÁ UMĚLÁ AROMA - 
POUZE ROZDRCENÉ JAHODY! 



CÉVY A SRDCE 
ŘEKNOU:  
«DĚKUJI, YOO GO!» 
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