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Te r m é s z e t e s e n ergia
Natural Mind & Body Power természetes alapon
Manapság egyre több olyan ember van, akinek a munkája és szabad idős tevékenységei fokozott energiát igényelnek, és
ezért szintetikus energiaitalokhoz nyúlnak. Az energiaitalok piacát egyedül Európában több milliárd euróra becsülik ami óriási növekedési piacot jelent.
A WellStar célja az volt, hogy egy olyan növényi és természetes energiaitalt dobjon a piacra, amely egyszerre
több kritériumnak is megfelel:
1. természetes összetevőkből álljon

Az ötlet az volt, hogy oly módon hasznosítsuk különböző
növények természetes bioenergia-hordozóit, hogy az
optimális energiaképződés mellett egészséges hatásuk
is legyen. Az első természetes energiaitalt 2005 végén
mutattuk be, és az óta több mint 1 millió darab kelt el:
ez a Kineto.

2. egészséges hatásai legyenek a testünkre
3. hosszan tartó és sok energiát biztosítson
4. és az ára természetesen kedvező legyen

A WellStar termékpalettája időközben három különböző
terméket foglal magában az energiaitalok területén, amelyek különböző igényeket elégítenek ki, a természetes
összetevőiktől függően.

Genio Natural Mind Balance
Mind-Power természetes alapon
Számítógépes munka, összetettebb állások, kommunikáció mindenhol és mindenkor, élethosszig
tartó tanulás – a 21. század mindannyiunktól még többet követel: régebben több fizikai erőre
volt szükség, míg napjainkban inkább a szellemi erő (Mind-Power) a fontos!

Fontos vonások: A koncentráció-készséget segíti a fekete ribizliből, a földi szederből, málnából,
áfonyából és acerola-cseresznyéből kivont természetes gyümölcscukor, a folsav és olyan értékes
enzimek, amelyekre az agynak szüksége van a gondolkodási folyamatokhoz.
Az intelligenciát és a kreativitást segíti és támogatja az ingerület-átvivő cholin, az
agyműködést serkentő lecitin-összetevő – amely fontos az aktívabb agymunka idején.
A jobb szellemi egyensúlyt és stabilitást segítik az ásványi anyagok és
az idegsejtek vivőanyagai, amelyek megtalálhatók a méhfűben
(citromfűben), gyömbérben, a nemes zöldteában, és
különböző növények sokféle egyéb bio-anyagaiban.

A Kineto Body Power az optimális wellness Body-Power (testerő) ital minden olyan modern ember
számára, aki a természet legértékesebb energiahordozóinak hatóanyagait kombináltan szeretné
magához venni.

Kineto Natural Body Power
Az energiaforradalom
Fontos vonások:

Több erő és dinamika – a testet természetes módon energizáló, sejttisztító
japán zöld tea, valamint a latin-amerikai vitálforrás, a mate hatására.

Hosszabb teljesítménygörbe – a guarana természetes koffeinjének köszönhetően, ami nem terheli
meg úgy a szervezetet, mint a kávé vagy a hagyományos energiaitalok, hanem több órán keresztül
izgatószerektől mentesen dinamizál.
Jobb energiaellátás – a fekete bodzának köszönhetően, ami C-vitaminban gazdag, és sok ásványi
anyagot tartalmaz – minden olyan anyagot, amire a testünknek szüksége van a felgyorsult energiafolyamatokhoz.
Frissítő egzotikus íz – a citrusféléknek és a titokzatos schizandra gyümölcsnek köszönhetően.

Kineto Plus
A gyors energia- és ásványianyag-szállító
Sportolásnál a testünknek nagy mennyiségű energiára van szüksége, és az izzadással
folyadékot és értékes ásványi anyagokat veszítünk, amit pótolni kell.
A Kineto Plus a profi és az amatőr sportolóknak pontosan azt adja, amire
szükségük van – és ráadásul nagyon gyorsan.

Fontos vonások: A Kineto továbbfejlesztése kész itallá egyesíti és maximálja a Kineto funkcióit, és gyorsabb energiaés ásványianyag-szállítóként szolgál a sportterhelések előtt, közben és után.
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