
Your body’s natural power 

Vita Shake



...înseamnă o masă naturală 
completă fără zahăr.

… înseamnă o doză de vitamine și 
minerale - pentru toată lumea și în 
orice moment.

...înseamnă o atitudine pozitivă și energie 
într-o formă lichidă – într-un cocktail 
delicios!

Vita Shake...
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Vegetarian

Fără gluten

Produs natural

Semințe de cânepă

Nu este testat pe animale

Fără pesticide

Fără soia

Fără zahăr

Extracte din nutrienți
  glucomannan

  piperină

  chlorella

  carnitină

  seminte de in pudra

  semințe de cânepă

Your body’s natural power

Un singur 
produs - Toate
superalimentele

Vita Shake.



10 motive pentru care nu veți găsi soia în Vita Shakes:
1. Este modificată genetic și puternic contaminată cu pesticide

2. Poate crește riscul de cancer

3. Conține fitoestrogeni, care pot interfera cu funcționarea tiroidei și pot duce la hipotiroidie

4. Poate contribui la apariția cheagurilor de sânge

5. Crește nevoia corpului dumneavoastră de vitamina D, împiedicând 
simultan absorbția de fier, zinc și calciu din alimente

6. Este bogată în purine - compușii care, dacă sunt în exces, duc la gută sau urolitiaza

7. Datorită unui conținut ridicat de acizi grași polinesaturați, poate provoca inflamații în organism

8. Scade nivelul colesterolului la bărbați și dăunează fertilității masculine

9. Poate crește riscul de astm și alergii alimentare

10.  Datorită procesării intensive, proteinele de soia izolate, în special,  
tind să fie contaminate cu o serie de metale grele.

De ce nu adăugăm soia în shake-urile noastre?

Filosofia noastră

Credem în gândirea pozitivă și în urmarea unei diete rezonabile, știind că acolo vom găsi 
cheia pentru o viață sănătoasă și fericită. Shake-ul este un rezultat al pasiunii noastre; iar 

misiunea noastră este să oferim produse sănătoase și hrănitoare. Folosind ingrediente 
de cea mai bună calitate: vitamine și minerale, care nu numai că ajută la pierderea în 

greutate, dar îmbunătățesc și starea pielii, producem shake-ul care este benefic pentru 
natură și pentru corpul tău. Întregul proces de producție este supravegheat de un 

dietetician experimentat, care se asigură că produsele sunt pregătite corespunzător - și din 
perspectiva tehnologică. În felul acesta, suntem siguri că vă oferim tot ce este mai bun.

?

6 www.vita-shake.com Vita Shake. Your body’s natural power. 7



Natural Vita Shake este un răspuns la nevoile 
noastre în creștere. Vă oferim o soluție rapidă și 
ușoară la problemele pe care fiecare dintre noi le 
întâmpină zilnic - lipsa de timp, junk food (cu 
substanțe nutritive insuficiente), dificultăți în 
a vă păstra corpul sănătos și atractiv.

Căutarea unor mijloace simple 
pentru atingerea obiectivului 
nostru este, de fapt, inerentă 
identității noastre. Cui îi place să 
aștepte efectele mult timp?

De ce Vita?
În același timp, știm că... nu există nici o schimbare 
fără o schimbare. Dacă vrem să fim sănătoși și 
supli, trebuie să facem o mișcare îndrăzneață în 
acest sens. Din fericire, observăm o conștientizare 
socială din ce în ce mai mare a relației dintre 
dieta de zi cu zi și sănătate. Suntem bombardați 
cu informații dovedite științific despre rolul unei 
diete sănătoase în viața noastră. Stilul nostru de 
viață este alegerea noastră conștientă. Vrem 
să încetinim procesele de îmbătrânire și să ne 
bucurăm de o stare de bine...

Iar acesta este chiar lucrul pe care îl așteptăm de la 
produsele alimentare pe care le consumăm zi de zi.

Vita
Bogat în proteine
Bogat în fibre
Fără gluten
Fără zahăr
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Vita Shake nu numai că ajută la acoperirea 
cererii zilnice de calorii, dar îți întărește corpul cu 
ingrediente bio-active. Este o sursă de nutrienți 
valoroși și acționează ca hrană funcțională. 
Efectele sale pozitive au fost confirmate în 
cercetarea științifică și, astfel, câștigă încrederea 
unui grup din ce în ce mai mare de oameni. Din 
moment ce legumele și fructele prezente în dieta 
noastră devin insuficiente, din cauza unei pierderi 
radicale a valorii lor nutritive, Vita Shake este 
o alternativă ideală și o completare a meniului 
nostru zilnic.

... să vă ajutăm să vă compuneți zilnic mesele 
în așa fel încât să vă puteți îngriji în mod optim 
de forma corpului dvs, de sănătatea și de 
bunăstarea dvs. Sub atenția unui dietetician 
experimentat, am creat Vita Shake - un produs 
alimentar complet, bogat în vitamine și minerale, 
cu o valoare nutritivă ridicată. 

Nu numai că este sănătos și gustos, dar vă 
economisește timp și bani. Vita Shake poate fi 
pregătit în cel mai scurt timp și, dacă doriți, vă 
poate înlocui masa. Include tot ce este necesar 
pentru a vă simță sătui și bine hrăniți.

Vita Shake.

Scopul nostru este
La urma urmei, în secolul XXI, 
ceea ce mâncăm devine tot mai 
important și se dovedește în mod 
repetat că mâncăm doar „calorii 
goale”. Chiar și fructele și legumele 
proaspete, tratate cu pesticide și 
cultivate în sol sărac, devin simple 
decorațiuni de farfurie lipsite de 
orice valoare nutritivă.

De aceea, așa-numitele superalimente 
câștigă în popularitate; acestea sunt alimente 
extrem de hrănitoare din diferite colțuri ale 
lumii. Popularitatea lor se potrivește în mod 
ideal cultului unui stil de viață sănătos, în care 
consumatorii cer o calitate din ce în ce mai înaltă. 
Totuși, cine are timpul să pregătească fiecare 
masă gândindu-se la toți nutrienții necesari?

Din fericire, știm o soluție pentru asta. 
Shake-ul nostru rapid de superalimente este 
o metodă perfectă pentru a oferi organismului 
dumneavoastră vitamine esențiale, minerale 
și alte substanțe importante pentru sănătatea 
dvs. Instant în pregătire, va fi ideal pentru micul 
dejun, prânz sau chiar o cină ușoară. Îl puteți avea 
întotdeauna la îndemână și îl puteți consuma cu 
pofta de mâncare și ... cu conștientizarea faptului 
că îi oferiți corpului dvs ceea ce este mai bun.Sub ochiul atent al unui dietetician 

experimentat, am creat Vita Shake 
- un produs alimentar complet, 

bogat în vitamine și minerale, cu o 
valoare nutritivă ridicată.
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Un doctor calificat în medicină estetică. 
Absolventă a studiilor medicale la Collegium 
Medicum al Universității Jagiellonian. Ea 
a obținut calificările și cunoștințele de medicină 
estetică și anti-îmbătrânire în cadrul studiilor 
postuniversitare „Medicină estetică pentru 
doctori” la Katowice School of Economics. 
Discursul ei de diplomă prezintă concluziile 
sale cu privire la impactul unei diete asupra 
stării pielii și a îmbătrânirii și o analiză 
a metodelor de încetinire a proceselor de 
îmbătrânire.

Este specializată în medicamente anti-
îmbătrânire și a încheiat un curs de pregătire 
organizat de Societatea Mondială de Medicină 
Anti-Îmbătrânire (WOSAAM) și Societatea 
Poloneză de Medicină Preventivă și Anti- 
Îmbătrânire, care le facilitează participanților 
obținerea Specializării Internaționale în 

Vita Shake este un produs creat cu Vita Shake este un produs creat cu 
pasiune, cunoștințe și angajament. pasiune, cunoștințe și angajament. 
Dr. Joanna Gawlikowska, dieteticiană Dr. Joanna Gawlikowska, dieteticiană 
experimentată și pasionată de un experimentată și pasionată de un 
stil de viață sănătos, este coautorul stil de viață sănătos, este coautorul 
succesului său.succesului său.

Dr Joanna Gawlikowska

Medicamente Anti-Îmbătrânire. Este un nou 
domeniu în medicină care se concentrează 
nu numai pe tratament, dar, în primul rând, pe 
prevenție, în special: prevenirea timpurie a bolilor 
civilizației și menținerea sănătății optime. Datorită 
terapiei adecvate și a stilului de viață corect, 
îmbătrânirea poate fi încetinită în mod semnificativ 
și sănătatea pacienților se poate îmbunătăți.

Este pasionată de medicina nutrițională, 
ramura medicinii care permite examinarea 
eficientă a nevoilor nutriționale ale pacientului 
și recomandarea modificărilor specifice din 
dieta pacientului pentru a preveni sau a atenua 
diferite tipuri de boli. Și-a sporit cunoștințele 
de dietetică și medicină nutrițională în cadrul 
studiilor postuniversitare „Nutriția în sănătate și 
boli” la Collegium Medicum de la Universitatea 
Jagiellonian. În practica de zi cu zi, ea se 
concentrează pe promovarea activă a sănătății, 

deoarece consideră că alimentația potrivită este 
baza sănătății și a longevității. Un consultant 
calificat în programul de intoleranță 
alimentară LEAP (stil de viață alimentație și 
performanță). Programul este dezvoltat pe baza 
rezultatelor MRT (Mediator Release Test) și este 
adaptat exact de către un consultant la nevoile 
fiecărui pacient. Astfel, un nou stil de nutriție 
personalizat poate fi creat pentru a elimina și 
a atenua manifestările bolii și pentru a reduce 
inflamațiile cauzate de intoleranțele alimentare.

Membră a Societății Poloneze de Medicină 
Estetică și Anti-îmbătrânire.

Ea continuă să-și ridice calificările și participă 
la numeroase cursuri de formare și conferințe 
academice despre medicamente estetice, 
nutriționale și anti-îmbătrânire.

Doctor calificat în medicină estetică

Vita Shake a fost dezvoltat sub 
ochiul atent al nutriționiștilor, 

astfel încât să conțină toate 
vitaminele și mineralele de care 

ai nevoie.

Dietetician
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organism și susține detoxifierea corpului. În plus, 
îmbunătățește sistemul imunitar.

Raportul dintre acizii omega-3 și acizii omega-6 
- care sunt responsabili pentru buna funcționare 
a creierului, printre altele - se numește raportul de 
aur (1: 3). Este cea mai optimă proporție necesară 
pentru a ține sub control stările inflamatorii în 
corp. Un alt ingredient - banana - transformă 
băutura într-o sursă bogată de potasiu. Turmericul 
(curcuma), un agent anti-inflamator și anti-cancer, 
stimulează, de asemenea, activitatea creierului 
prin accelerarea proceselor de reparație. Pe 
lângă multe proprietăți benefice, scade și nivelul 
de zahăr și colesterol. Pectinele din mere uscate 
detoxifică și reduc pofta de mâncare. O multitudine 
de vitamine și aminoacizi esențiali, cum ar fi izoleu-
cina (BCAA), care nu poate fi produsă de organism, 
transformă Vita Shake într-o masă completă, care 
nu numai că vă oferă toate vitaminele și microele-
mentele necesare, ci vă și permite să pierdeți în 
greutate rapid și să rămâneți sănătoși.

Recomand cu încredere Vita Shake ca înlocuitor 
pentru una sau două mese pe zi. Compoziția ingre-
dientelor vă va permite să slăbiți și să rămâneți 
sănătoși. Putem considera că este un exemplu de 
superalimente concentrate.

Dr Joanna Gawlikowska
Doctor calificat de medicină estetică.

Recomand cu încredere  
Vita Shake ca înlocuitor  

pentru una sau două  
mese pe zi.

Shake-urile noastre 
conțin glucomannan, 
piperină, chlorella, 

carnitină, semințe de 
cânepă și semințe de in.

„Ceea ce mănânci și bei afectează durata și, în primul 
rând, calitatea vieții tale”
Această afirmație subscrie la ipotezele medicinii 
anti-îmbătrânire, ceea ce sugerează că factorii 
genetici decid cu privire la durata vieții noastre 
doar în procent de 20%, în timp ce procentul de 
80% este determinat de stilul nostru de viață, dieta 
și mediul înconjurător.

Mulți dintre acești factori ne sfidează influența, 
dar - fără îndoială - putem decide cu privire la felul 
și calitatea alimentelor pe care le consumăm. În 
lumea de astăzi și cu un deficit de timp constant, 
este o sarcină descurajantă să mâncăm sănătos 
și rezonabil, oferind simultan organismului nostru 
cantitatea suficientă de vitamine și minerale. În 
lumea modernă, ubicuitatea obezității și a exce-
sului de greutate este responsabilă pentru astfel 
de boli de civilizație precum: diabet, cancere și 
multe altele. În lumina celor de mai sus, ar trebui să 
facem tot posibilul pentru a ne menține sănătoși.

Cu Vita Shakes, Livioon Company satisface nevoile 
tuturor. Datorită acestor shake-uri, putem rămâne 
în formă ușor și putem avea grijă de noi înșine.

Lucrând cu o echipă de experți în tehnologie, am 
dezvoltat o compoziție a Shake-ului care oferă 
cel mai bun complex de vitamine și minerale. 
Toate Shake-urile sunt bogate în proteine și fibre, 
fiind în același timp lipsite de soia, gluten și zahăr. 
Pregătirea lor este foarte ușoară - le puteți bea 
mereu și peste tot.

Shake-urile noastre conțin glucomannan, 
piperină, chlorella, carnitină, semințe de cânepă 
și semințe de in. Cu aceste ingrediente selectate 
cu grijă, Shake-ul nostru are o mulțime de proteine 
complete - dă un sentiment de saturație de lungă 
durată și reglează sistemul digestiv prin slăbirea 
dorinței de a mânca între mese. O proporție 
mai mare de proteine într-o dietă care reduce 
greutatea stimulează metabolismul, astfel încât 
să putem pierde în greutate.

Mai mult, fiecare Shake vine cu aditivi special 
selectați, care au un efect benefic asupra 
greutății și sănătății noastre. Bromelina, care este 
extrasă din ananas, accelerează ratele metabo-
lice, ajută la eliminarea excesului de lichide din 
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Vita Shake.

și proprietățile lor

Glucomannan
Glucomannanul este un fel de fibre solubile în 
apă. Este activ în stomac și ajută la pierderea 
greutății suplimentare.

Suplimentarea pe bază de glucomannan dă un 
sentiment de sațietate și previne mâncatul inutil 
între mese. Glucomannanul absoarbe apa în 
stomac și crește în volum, fiind astfel responsabil 
pentru senzația de sațietate. 

În primul rând, glucomannanul sprijină 
reducerea greutății, deoarece:

  Suprimă pofta de mâncare

  Ajută la reducerea glucozei din sânge

  Contribuie la scăderea 
colesterolului din sânge

  Consolidează sentimentul de sațietate

  Menține nivelul adecvat de zahăr în sânge

Extracte din 
nutrienți 

Chlorella

PiperinăGlucomannan

CarnitinăSemințe de in

Semințe de cânepă

Piperină 
Piperina este un compus chimic organic care se 
găsește în stratul extern al fructelor și rădăcinilor 
de piper negru. Ardeiul alb conține mai puțină 
piperină, iar cantități neglijabile din aceasta pot fi 
găsite și în ardeii verzi și roz.

Piperina este extrem de favorabilă 
pierderii în greutate, deoarece:

  crește temperatura corpului, ceea 
ce crește metabolismul,

  crește performanța fizică a organismului,

  facilitează digestia proteinelor,

  sprijină digestia alimentelor,

  ajută sportivii să atingă o formă 
corporală mai bună.
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Chlorella 
 
Chlorella este un fel de microalgă cu valoare 
nutritivă excepțională și proprietăți de promovare 
a sănătății. Conform estimărilor evoluționiste, 
microalgele sunt prezente pe pământ de peste 
trei miliarde de ani. Acestea erau cunoscute și 
folosite în scopuri cotidiene de către Azteci și au 
constituit dieta de bază a civilizației respective.

Carnitina 
 
Carnitina este o substanță necesară și indispensa-
bilă în organismul nostru. Corpul uman are aproxi-
mativ 20-25 de grame de L-carnitină. Putem să le 
sintetizăm noi înșine doar în cantități mici (aproximativ 
25%); dieta noastră este sursa principală (aproximativ 
75%).

Carnitina ajută la reducerea greutății corporale, 
deoarece:

  accelerează descompunerea grăsimii 
depozitate în corpul nostru în acizi grași și 
glicerol - compușii folosiți drept combustibil 
în timpul antrenamentului fizic,

  îmbunătățește și accelerează 
metabolismul grăsimilor din organism,

  este implicată în oxidarea acizilor grași, deci 
contribuie la furnizarea de energie mușchilor.

Pudră de semințe de in 
 
Semințele de in sunt semințe fine, plate, 
maro sau aurii ale inului obișnuit, care se 
umflă considerabil în apă și produc o mulți-
me de mucus la suprafață. Semințele de in 
sunt denumite superalimente autohtone. 
Datorită compoziției lor bogate și a efectului 
benefic asupra sistemului digestiv, se spune 
că sunt și semințele de chia poloneze.

Semințele de in:

  sunt agenți anti-cancer 

  ajută în pierderea greutății - 
cresc metabolismul

  micșorează colesterolul

  îmbunătățesc starea pielii, 
a părului și a unghiilor

  sprijină tratamentul infecțiilor respiratorii

  sprijină funcțiile creierului și ale inimii

Semințe de cânepă 
 
Semințele de cânepă sunt cunoscute sub 
denumirea de superalimente datorită raportului 
ideal de acizi omega-6 și omega-3 și a celor 
zece aminoacizi ai acestora. Astfel, semințele de 
cânepă sunt o sursă perfectă de proteine. În plus, 
semințele de cânepă sunt bogate în vitamine și 
minerale.

Semințele de cânepă:

  conțin acizi omega-3 și omega-6 
în raportul ideal de 1: 3

  furnizează proteine complete

  sunt bogate în minerale, cum ar fi: 
magneziu, fosfor, fier, zinc și vitamina E

  abundă în alimente proteice (de aceea 
dau senzația de sațietate), reglează 
activitatea sistemului digestiv și micșorează 
dorința de a mânca între mese.

Chlorella este renumită pentru că este 
propice reducerii greutății corporale, 
deoarece:

  accelerează eliminarea compușilor 
toxici din organism

  furnizează fibre

  îmbunătățește parametrii serici legați 
de masa corporală, cum ar fi: nivelul 
colesterolului, al trigliceridelor și al glucozei

  Reduce acumularea de lipide în celulele grase, 
încetinind astfel creșterea țesutului gras. 

Carnitina este o substanță 
necesară și indispensabilă 

în organismul nostru.

Semințele de cânepă  
sunt bogate în vitamine 

și minerale.
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Componente adăugate 
    și proprietățile lor
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Bromelaina  
Bromelaina este o enzimă vegetală, ascunsă 
în sucul de ananas. În procesul de uscare, se 
formează o pulbere extrem de aromată, gustoasă 
și valoroasă. Nu numai conține o mulțime de 
vitamine și minerale, dar facilitează și digestia 
proteinelor și absorbția aminoacizilor. Bromelaina 
are un efect benefic asupra organismului în 
timpul scăderii în greutate.

 Proteină din orez

 Proteină din dovleac

 Proteină din mazăre

Curcumina  
Curcumina este un așa-numit mezoelement 

- o substanță naturală extrem de valoroasă, 
conținută în rizomul turmericului. Stimulează 
perfect procesele digestive, ceea ce este 
deosebit de important atunci când nu există 
lipsă de produse din cereale sau de alimente 
prelucrate în dieta noastră zilnică. Curcumina 
previne flatulența, are efecte diastolice și 
antioxidante. Ajută corpul în munca de zi cu zi.

Minerale și vitamine
Per 100 g AZR* Pe o masă**

Calciu 
Magnesiu 
Vitamina C 
Extract din ceai verde 
Bitartrat de colină 
Extract din seminte de struguri 
Hesperidină 
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B3 
Vitamina B5 
Vitamina B6 
Quercetină 
Inozitol 
Zinc 
Fier 
Vitamina E 
Probiotice 
Luteină 
Coenzima Q10 
Piperină 
Licopen 
Vitamina A 
Acid Folic 
D-Biotină 
Mangan 
Cupru 
Vitamina K 
Crom 
Bor 
Vitamina B12 
Seleniu 
Vitamina D3 
Potasiu 
Iod 
Leucină 
Izoleucină 
Valină 
L- Cisteina 
Papaină 
Clorofilă 
Msm

700 mg
200 mg
160 mg
100 mg
60 mg
50 mg
30 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
15 mg
15 mg
12 mg

150 000 000 j.
10 mg
10 mg
5 mg
3 mg

800 µg
400 µg
150 µg
150 µg
200 µg
100 µg
100 µg
100 µg
200 µg

55 µg
25 µg

800 mg
150 µg
50 mg
25 mg
25 mg
10 mg

120 mg
70 mg

100 mg

100%
100%
200%

-
-
-
-

100%
100%
100%
100%
100%

-
-

100%
100%
100%

-
-
-
-
-

100%
100%

-
20 %
20 %
100%
100%

-
100%
100%
100%
100%
100%

-
-
-
-
-
-
-

420 mg
120 mg
96 mg
60 mg
36 mg
30 mg
18 mg
15 mg
15 mg
15 mg
15 mg
15 mg
15 mg
15 mg
9 mg
9 mg
7 mg

90 000 000 j.
6 mg
6 mg
3 mg

1m 48s
480 µg
240 µg
90 µg
90 µg

120 µg
60 µg
60 µg
60 µg

120 µg
33 µg
15 µg

480 mg
90 µg

30  mg
15 mg
15 mg
6 mg

72 mg
42 mg
60 mg

Informații nutriționale
O porție:
 

30g (cu lapte) / 60g (cu apă)

Per 100g Pe o masă**

Calorii
Proteină
Fibră
Grăsimi (saturate 2g, nesaturate 16g)
Carbohidrați
Minerale, vitamine și altele

465 kcal
40 g
22 g
18 g
15 g
5 g

279 kcal
24 g

13,20 g
10,80 g

9 g
3 g

* Aportul zilnic de referință
** 60g cu apă

    Informații nutriționale
Proteine din ovăz, Inulină, Proteine din 
orez, Proteine din dovleac, Proteine 
din mazăre, Semințe de cânepă, Lapte 
de cocos, Grăsimi vegetale cu lanț 
mediu, Mere uscate prin congelare, 
Banane uscate prin congelare, 
Extract de salcâm, Maltodextrină, 
Bromelanină, Complex multi-
vitamine și minerale, Omega 3-6-9, 
Glucomannan, Chlorella, L-Carnitină, 
Leucină, Valină, Isoleucină, Curcumina, 
Arome Naturale, Piperină;
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Înlocuiește 2-3 mese pe zi cu Vita 
Shakes pentru a pierde în greutate 
rapid.

Înlocuiți 1-2 mese pe zi cu Vita Shakes 
pentru a atinge forme ideale într-un 
timp rezonabil.

1sau2?
Este alegerea ta

Pentru a prepara  
un cocktail se adaugă  

30-60 g de Vita Shake
la 300 ml lapte
sau 400 ml apă

Dozaj

Măsura de mililitru

Sita - pentru ruperea bucăților de pulbere

Shaker
volum 700 ml

confortabil de ținut
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Trei arome  

Speciale

Vita Shake.

Aroma neutră a shake-ului VITA este un 
plus excelent la mesele de zi cu zi. Nu 
afectează gustul mâncărurilor, așa că îl 
puteți adăuga în cocktail-urile preferate 
de legume sau fructe pentru a le îmbogăți 
cu ingrediente biologice active benefice 
pentru sănătate și forma corpului.

Neutră 

Oricând aveți poftă de ceva delicios, alegeți 
shake-ul VITA de ciocolată albă. Este 
o masă nutritivă, îmbogățită cu nutrienți 
naturali pe care o puteți lua pe fugă. Rapid, 
gustos și sănătos, te ajută să îndeplinești 
nevoile corpului tău.

Aroma bogată de ciocolată a cocktail-ului 
VITA vă va ajuta să vă stăpâniți pofta 
de dulce. Textura catifelată și aroma 
apetisantă vor face ca ciocolata VITA să fie 
un substitut perfect pentru desert, oferind 
în același timp substanțe nutritive și 
minerale esențiale.

Ciocolată

Ciocolată albă
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1.

2.

3.

4.

Luați un shaker

Puneți în el 60 g de Vita Shake

Adăugați 400 ml de apă 
(opțional cu cuburi de gheață)

Alegeți și adăugați fructe*

Apă

Rețete
Fă-ți Shake-ul – așa cum îți place!

Vita Shake.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4.

4.

Luați un shaker

Puneți în el 30 g de Vita Shake

Alegeți și adăugați 300 ml de lapte** 
lapte de migdale, lapte de alune, lapte de cereale (orez, ovăz, mei, Alac Spelt), lapte pseudoce-

real (hrișcă) (opțional cu cuburi de gheață) 
 
Alegeți și adăugați fructe*

Luați un shaker

Puneți în el 30 g de Vita Shake

Adăugați 300 ml iaurt natural **  

Alegeți și adăugați fructe*

Informații suplimentare
Păstrați la loc uscat la temperatura camerei. Protejați punga de expunerea directă la soare.

Lapte Iaurt natural

*    Rețineți că fructele conțin zahăr 
**  Rețineți că iaurtul și laptele au calorii

26 www.vita-shake.com Vita Shake. Your body’s natural power. 27



O idee
pentru un Shake gustos

  Baza Vita Shake 

  Căpșune

  Jumătate de banană

  Lichid*

  Baza Vita Shake

  Nectarine

  Mango

  Lichid*

  Baza Vita Shake

  Afine

  Jumătate de banană

  O mână de nuci

  Lichid*

  Baza Vita Shake

  Spanac

  Jumătate de banană

  Afine de munte

  Lichid*

Vita Shake.

Care este alegerea ta astăzi?

* apă, iaurt natural, migdale / alune / cereale (orez, ovăz, mei, Alac Spelt) / lapte pseudocereal (hrișcă)
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vita-shake 
#my#favourite#my#hero #burn 
#calories my progress in the 
past four months -> I’ve lost 
9kg. Vita-Shake is the best!

I’ve made it! I’m wearing 36 
size  again! :-) It took me 
five months, but the result is 
incredible. Vita-Shake is my 
friend forever #doit #doitnow 
#vita-shake #my #favourite 
#working #hard

Different diets, different 
methods, one aim -> 85 kg – 
my result after a hard search 
for the best solution. Once 
I found Vita-shake, my dreams 
came true  #dream #catch 
#work #never #giveup

Różne diety, różne drogi, 
jeden cel -> 85kg, po 
ciężkiej drodze poszukiwań 
najlepszego rozwiązania udało 
mi się. Znalazłem Vita-shake 
i marzenie osiągnięte #dream 
#catch #work #never #giveup

muscle #hard #my #dream 
#size #catch #me #if #you #can

Vita Shake.
We are here to help you achieve the desired aim!

Vita Shake 600 g

Price is gross with 8% VAT included.
The Vita-Shake catalog No. 1/2019 is valid from July 15, 2019.

Product offer and prices included in catalog No. 1/2019 are binding as of July 15, 2019, until stocks run out or a new catalog is introduced
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