Productfiche

Fortune Delight®
NATUURLIJK VERFRISSEN
Deze natuurlijke kruidendrank is ontworpen om het lichaam te reinigen en
voeden met een aromatische mix van geconcentreerde kruidenextracten. Elke
verfrissende slok bevat heel veel verschillende voedingsstoffen, zoals polyfenolen,
bioflavonoïden en theecatechinen, die allemaal bekend staan om
hun antioxiderende eigenschappen.

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
De formule van Fortune Delight® is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration®
(regeneratiefilosofie),ofwel de overtuiging dat we het lichaam moeten voeden en reinigen
om evenwicht en dus een optimale gezondheid mogelijk te maken. Fortune Delight®
ondersteunt de natuurlijke reinigingsprocessen van het lichaam en verfrist en hydrateert
je lichaam met een heerlijke mix van voedzame kruiden en antioxidanten.
De meeste drankjes zijn simpele sappen, gemalen bladeren of water met veel suiker.
Fortune Delight® is dankzij ons hightech, gepatenteerde proces een “superdrank”. Om
Fortune Delight® te maken, extraheren we een concentraat van de goede elementen
van Camellia sinensis om een geconcentreerde kruidenbasis te vormen. Vervolgens
sproeidrogen we een gepatenteerde mix van geconcentreerde kruidenextracten op
de basis. Dit unieke proces zorgt ervoor dat er meer natuurlijke antioxidanten uit de
kruiden vrijkomen en meer vitale micronutriënten worden benut..

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
CAMELLIA-EXTRACT
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VOORDELEN
•R
 einigt het lichaam met
natuurlijke antioxidanten
•E
 en gezonde vorm van hydratatie
•H
 oudt het lichaam in evenwicht
door energie te leveren zonder
suiker- of cafeïnedip
•G
 een vetten, suikers,
conserveringsmiddelen of
kunstmatige zoetstoffen

De chemische polyfenolen in Camellia sinensis die ook catechinen worden
genoemd, ondersteunen de natuurlijke reinigingsprocessen van het lichaam en
verwijderen vrije radicalen uit het lichaam.

CHRYSANTENEXTRACT

Deze plant is een zeer goede bron van antioxidanten en bevat essentiële
mineralen als calcium, magnesium, folaat, ijzer, natrium en kalium.

JASMIJNEXTRACT

Het extract van deze bloem ondersteunt de spijsvertering, de afvoer van toxines,
de stofwisseling en de bloedsomloop.

VEELGESTELDE VRAGEN
V: Bevat Fortune Delight® cafeïne?
A: T
 ijdens het productieproces verlagen we het cafeïnegehalte zo sterk dat er
alleen nog sporen natuurlijke cafeïne overblijven. Er worden verder geen
cafeïne en chemicaliën toegevoegd.
V: In welk opzicht is Fortune Delight® anders dan andere dranken?
A: F
 ortune Delight® bevat maar 10 calorieën en 0 gram suiker per portie, veel
minder dan de meeste sportdranken (ongeveer 130 calorieën/14 gram suiker
per portie), frisdranken (ongeveer 140 calorieën/39 gram suiker per portie) en
energydranken (ongeveer 125 calorieën/31 gram suiker per portie).

AANBEVELING
Mix een zakje van 3 g in 240 ml koud of warm water en nuttig het drankje
gedurende de dag.
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