Информация за продукта
Поканете природата да бъде част от Вашето ежедневие!
ST-5™ е хранителна добавка, която се приготвя и консумира
като напитка и подпомага плавната миграция в организма
там, където е необходимо.
Нашата ненадмината формула, вдъхновена от последните
иновации в науката, помага да се чувствате добре и във
форма.

ST-5™ с мощната комбинация Migrastem™ е съставен от повече
от 30 натурални съставки, витамини и минерали; съдържа
растителни протеини (без съдържание на соя), комбинирани
в нова кремообразна формула с аромат на ванилия.
ST-5™ съдържа пълен спектър витамини A, B, C, D и E,
калций, магнезий и цинк.
ST-5™ се откроява на пазара за хранителни добавки.
Stemtech пръв откри изключителна възможност да
подпомогне здравословния начин на живот с този
невероятен продукт.
СЪСТАВКИ

ПОЛЗИ

Калций, магнезий, фосфор,
Допринасят за нормален енергиен метаболизъм.
йод, манган, витамини B1, B2,
B5, B6, B8, B12 и C
Цинк

Допринася за нормалния метаболизъм на въглехидратите.

Калций, магнезий, витамин D

Подпомагат нормалната работа на мускулите.

Калций,
фосфор,
витамин D

манган, Подкрепят здравето на костната система.

Магнезий, витамини B5, B6, B12 Допринасят за намаляване на умората.
иС
Йод, цинк

Помагат да се поддържа нормална когнитивна функция.

Селен, витамин А, В6, В12 и С

Участва в нормалното функциониране на нервната и имунната системи.

Селен, витамин В2, С и Е

Участват при защитата на клетките от оксидативния стрес.

Витамин А

За по-добро зрение.
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ЕТИКЕТ

УПОТРЕБА:
Смесете 2 1/2 супени лъжици (23.3 гр.)
от индивидуалната порция в 120 мл
вода или друга напитка, консумирайте
веднъж дневно.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Посетете нашия сайт: www.stemtech.com

ЧЗВ

Мога ли да приемам ST-5™ with MigraStem™
заедно със SE3-R® и StemFlo®?
Да. Тези три продукта на Stemtech работят в екип,
за да подкрепят обновяването на организма
всеки ден. SE3-R® и ST-5™ with MigraStem™
може да се консумират по всяко време заедно.
За максимален ефект при приемане на ST-5™
заедно със StemFlo®, се препоръчва прием
между храненията, на празен стомах.

ЗА ВАША ИНФОРМАЦИЯ
Без глутен, изкуствени оцветители и овкусители,
подсладители, мая или консерванти. Съхранявайте на сухо
и хладно място.
MigraStem™ съдържа висококачествена
ST-5™ with
растителна, протеинова смес (без съдържание на соя),
която осигурява на организма всичките девет незаменими
аминокиселини; продуктът не съдържа холестерол и лесно
се усвоява от организма.

Как да приемам ST-5™ with MigraStem™?
Разбъркайте ST-5™ в напитка по Ваш избор.
Можете да разбиете с лед или замразен плод.
Вижте идеи за рецепти на www.stemtech.com, в
раздел Продукти - ST-5™ with MigraStem™.

ST-5™ with MigraStem™ е хранителна напитка. Продуктът не
замества храненето. Ако решите да консумирате продукта
по програма за намаляване на теглото, е необходимо да го
правите отговорно. Не се препоръчва да се консумират помалко от 1200 калории дневно, освен ако това не се прави
под наблюдението на здравен специалист. Препоръчително
Мога ли да приемам ST-5™ with MigraStem™ с е да се консултирате с Вашия лекар, преди да започнете
какъвто и да е режим на отслабване. При консумиране на
гореща напитка?
Можете да смесите ST-5™ with MigraStem™ с топла ST-5™ with MigraStem™ заедно с храна, количеството калории
течност. Не смесвайте ST-5™ with MigraStem™ ще е по-голямо в сравнение с калориите, приемани само с
с гореща течност. Тя може да унищожи някои храна.
от хранителните вещества. Просто затоплете
течността и я смесете със ST-5™ with MigraStem™. Протеинът притежава ефект на насищане и човек се чувства
Ако течността е гореща, оставете я да се охлади, сит по-дълго. Ако се интересувате от поддържане на
теглото, е необходимо първо да приемате протеини и след
преди да я смесите с продукта.
това въглехидрати. Така че, оставете настрани картофите и
хляба и вземете първо ST-5™ with MigraStem™!
Предупреждение на етикета:
Консултирайте се с Вашия лекар при бременност и кърмене.
( Много хранителни добавки имат такова
предупреждение по-скоро от предпазливост, а не поради
известни рискове за бременността. Нямаме доказателства,
Този продукт не е предназначен за лечение или които предполагат, че консумирането на ST-5™ по време на
превенция на каквото и да е заболяване.
бременност създава риск за здравето).
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