Productfiche

Electrosport®
REHYDRATEREN, AANVULLEN, REVITALISEREN
Dit vloeibare kruidenconcentraat bevat een onmiddellijke boost van elektrolyten
(natrium, kalium en magnesium) en 10 belangrijke mineralen in één natuurlijk drankje.
De inhoud van de flacon kan worden toegevoegd aan Fortune Delight® of water om het
lichaam snel te rehydrateren en voedingsstoffen aan te vullen. Electrosport® bevat geen
toegevoegde chemicaliën, suikers of kunstmatige zoetstoffen en de formule is
buitengewoon geconcentreerd. Het is een gezond alternatief voor sportdranken vol suiker,
die in een grote verpakking zitten, maar weinig voedingsstoffen bevatten.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
Veel sportdranken bevatten maar liefst twee derde van de hoeveelheid suiker die in
frisdranken zit. Ze bevatten meestal ook maïssiroop met een hoog fructosegehalte en
kunstmatige smaak- en kleurstoffen, ingrediënten die niet bijdragen aan een optimale
gezondheid. In plaats van je lichaam te vervuilen met deze twijfelachtige ingrediënten, kun
je beter voor een gezonde hydratatie als Electrosport® kiezen. Deze drank is gebaseerd op
Sunriders Philosophy of Regeneration® en gemaakt van pure, natuurlijke ingrediënten die
een optimale gezondheid en topprestaties mogelijk maken.

INGREDIENT HIGHLIGHTS
KALIUM

Kalium is een mineraal dat erg belangrijk is voor de juiste werking van alle cellen, weefsels
en organen in het lichaam. Het is ook een vitale elektrolyt, een stof die elektriciteit door
het lichaam geleidt.

MAGNESIUM
Deze macro-mineraal speelt een essentiële rol in zowel de anaerobe als de aerobe
energieproductie, met name bij de verbranding van adenosinetrifosfaat (ATP), de
"energievaluta" van het lichaam.

SELENIUM

FORMULE GEBASEERD
OP DE EXPERTISE VAN
DE EIGENAAR
IN EIGEN BEHEER
VERVAARDIGD

Selenium is een zeer belangrijk mineraal voor het menselijk lichaam, want het
ondersteunt het afweersysteem, bevordert de activiteit van antioxidanten, die voorkomen
dat vrije radicalen schade en ontstekingen kunnen veroorzaken, en draagt bij aan een
GECERTIFICEERD gezonde stofwisseling.
ALS KOOSJER

VEELGESTELDE VRAGEN

GECERTIFICEERD
ALS HALAL

V: Waarom zijn elektrolyten belangrijk?
A: Elektrolyten zijn van invloed op de hoeveelheid water in het lichaam, de zuurgraad
van je bloed (pH), je spierfunctie en andere belangrijke processen.
V: Waarom moeten we elektrolyten aanvullen?
A: De balans van elektrolyten in je lichaam kan snel veranderen als je zweet,
overgeeft of diarree hebt. Mensen die veel sporten, moeten hun elektrolyten aanvullen
door een gezond, vloeibaar concentraat als Electrosport® te drinken.

GEMAAKT VAN
NATUURLIJKE
INGREDIËNTEN

VOORDELEN
• vult de voorraad van elektrolyten en
mineralen aan die verloren gaan als je
zweet of een fysieke inspanning levert
• geen toegevoegde suikers,
chemicaliën of kunstmatige
stimulerende middelen

V: Welke belangrijke mineralen bevat Electrosport® zoal?
A: Electrosport® bevat een synergistische combinatie van mineralen die snel worden
opgenomen door het lichaam, waaronder calcium, kalium, magnesium, zink, ijzer,
mangaan, chroom en selenium.

AANBEVELING
Voeg één flesje van 15 ml toe aan 2 kwarten Fortune Delight® of een andere drank.
Geweldig voor gebruik tijdens sportactiviteiten of binnen 30-45 minuten na het
sporten om de elektrolyten en mineralen die verloren zijn gegaan, aan te vullen.

• perfect voor sporters of mensen met
een actieve levensstijl
• geconcentreerde formule voor
optimale hydratatie
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