
LIMITLESS TM ENERGISE FREQUENTLY

הצהרה בדבר אי-נטילת אחריות: הצהרות אלו לא 
נבדקו על ידי ה-FDA. מוצרי Zija לא נועדו לאבחן, 

לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן.

בין אם אתם שוקדים על הלימודים, ניגשים לבחינה, 
עובדים בחוץ או פשוט זקוקים למשהו ממריץ, 

Ripstix Limitless יכול להעניק לכם את הביצועים 
המעולים להם אתם זקוקים. המוצר נח לשימוש בכל מקום 

ומגביר את חדות המחשבה ונותן זריקת מצב רוח ומרץ 
 Ripstix Limitless .ללא חומרים מעוררים מלאכותיים
אינו מכיל תוספת סוכר והוא עוזר לתמיכה במאזן נוזלים 

תקין בעזרת אבקת מיץ קוקוס. המשקה מכיל תוספת של 
D-Ribose לתמיכה בייצור ATP והפחתת עייפות, ורכיבי 

GABA ו-Moringa Blend מספקים לכם את המרץ 
שאתם זקוקים לו – מבחינה מנטלית ופיזית!

GABA, המוכרת גם כחומצה גאמא-אמינובוטירית, היא 
חומצת אמינו שיש לה תפקידים רבים בתגובות עצביות, 
והיא משמשת לקידום חדות המחשבה. D-Ribose היא 

מולקולת אנרגיה שעוזרת להגביר את האנרגיה בשרירים.

Ripstix Limitless מכיל 150 מ"ג קפאין טבעי 
מתמצית פולי קפה ירוק. קפאין סינתטי נספג בדרך כלל 

מהר יותר במערכת העיכול, והוא גורם להשפעה של 

הצעה לצריכה:
ערבבו אריזה של Ripstix Limitless קוקוס-ליים עם 

300-200 מ"ל מים קרים, ערבבו היטב ושתו לפי הצורך.

יתרונות:
הגברת האנרגיה בכל זמן, בטעם קוקוס-ליים מרענן.

מספק אלקטרוליטים טבעיים ממקור מי קוקוס.  

תורם לעירנות, כמו גם לכושר הגופני.  

תורם לתפקוד שרירים מקסימלי.  

 D-Ribode-ו Moringa Blend, Mangosteen  
משפרים את האנרגיה ואת החשיבה.

מכיל GABA, חומצת אמינו, שתורמת למצב הרוח   
ומשפרת אותו.

עלייה חדה באנרגיה שלאחריה צניחה ברמת האנרגיה, 
תופעה שנקראת גם "ג'יטרס". קפאין טבעי משתחרר 

באופן עקבי ויציב יותר לחוויה מאוזנת

מנות בשקית

קלויות באריזה
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RIPSTIX LIMITLESS
 בהשוואה למשקאות אנרגיה פופולריים?
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Gatorade

=
מי ויטמינים

=
גר' סוכר 
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רד-בול
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מנה אחת של RIPSTIX LIMITLESS מכילה
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מה משקאות אנרגיה 
סינתטיים באמת 

עושים לגוף?
משקאות אנרגיה הינם פופולריים מאוד בקרב 

הצעירים של היום, והם משמשים אותם כדי להישאר 
ערניים וממוקדים. אבל באיזה מחיר?

1. הרגלי שינה:
צריכת משקאות אנרגיה בשעות מאוחרות של הלילה עלולה לגרום 

לירידה באיכות השינה.

2. הפרעות במצב הרוח: 
יכולים לגרום לחרדה, עצבנות, נדודי שינה ודיכאון ולתופעות לוואי אחרות.

3. קצב לב: 
תכולת קפאין עלולה לגרום לקצב לב לא סדיר ותכולת סוכר עלולה 

להגביר את הסיכון להתקף לב. 

4. הרעלת קפאין: 
רמות הקפאין הגבוהות במשקאות אנרגיה רבים עלולות לגרום להרעלת 

קפאין, שעלולה לגרום לקצב לב לא סדיר, להקאות, לפרכוסים ואפילו למוות. 

5. השמנת יתר: 
צריכת משאות ממותקים (אפילו כמות מעטה של 330 מ"ל ליום) 

גורמת עם הזמן לעלייה במשקל.

6. סוכרת: 
כמות הסוכר הגדולה במשקאות אנרגיה רבים עלולה לגרום לעלייה 

חדה ברמות הגלוקוז ועלולה לגרום לסוכרת סוג 2.

6
הבחירה החכמה 

והבריאה יותר!

תוכלו להימנע מסיכונים אלו וליהנות 
100% טבעית עם   מהגברת אנרגיה

RIPSTIX LIMITLESS
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אנשים שצורכים פחית
אחת או יותר של משקאות

ממותקים ביום נמצאים בסיכון
גבוה ב-26% לפתח סוכרת סוג 2

לעומת אנשים שכמעט ואינם צורכים 
משקאות עתירי סוכר.

סוכרת סוג 2

26%26%

צריכה של פחית אחת בלבד של משקה 
ממותק כל יום תגביר באופן משמעותי 

את הסיכון לסבול מעששת
ומשחיקת שיניים

תוספת הקפאין, האלכוהול והכימיקלים האחרים במשקאות אנרגיה
עלולה לגרום לתגובות בין תרופתיות כמו הרעלת אלכוהול, אובדן הכרה,

דיכוי נשימתי ואפילו מוות.

עששת

שימוש בסמים

הבחירה החכמה 
והבריאה יותר!

תוכלו להימנע מסיכונים אלו וליהנות 
100% טבעית עם   מהגברת אנרגיה

RIPSTIX LIMITLESS


