
Η φυσική δύναμη του σώματός σας

100% COMPLETE FOOD

Vita Shake

Συμπυκνωμένο superfood



...σημαίνει ένα φυσικό  
πλήρες γεύμα χωρίς ζάχαρη.

… είναι μια δόση βιταμινών και 
μετάλλων - για όλους και για κάθε 
στιγμή, χωρίς σόγια και χρωστικές 
ουσίες.

...είναι μια θετική στάση και 
ενέργεια με τη μορφή ενός …
απολαυστικού κοκτέιλ!Vita Shake...
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Ένα προϊόν - Όλες  
οι υπερτροφές

Vita Shake.
παρατηρούμε μια υψηλότερη 
και μεγαλύτερη κοινωνική 
ευαισθητοποίηση μεταξύ της 
καθημερινής διατροφής και 
της υγείας. Το Vita Shake είναι 
λειτουργικό γεύμα γεμάτο με 
superfoods. Μπορείτε να το 
έχετε πάντα στο χέρι και να 
το καταναλώνετε με όρεξη και 
με την επίγνωση ότι δίνετε στο 
σώμα σας ό,τι καλύτερο. 

Ένα γεύμα με ιδανικές διατροφικές αναλογίες 
ινών, μόνο υγιή λιπαρά και πρωτεΐνες, γεμάτo 
βιταμίνες και μέταλλα που προέρχονται από 
υπερτροφές (superfoods).

100g 

ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει

Περιλαμβάνει:

22g Ινών

40g 
Πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης

18g
Ακόρεστα λιπαρά

15g
Υδατάνθρακες

465 kcal



Σε  ανθρώπους :

 που ζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς

 που έχουν δυσκολίες στη   
     διατήρηση  μιας  υγιούς  και ελκυστικής  
     σιλουέτας

 οι οποίοι θέλουν να μεγαλώνουν με πιο  
     αργούς ρυθμούς 

 που  αισθάνονται ότι η διατροφή τους  
     έχει χαμηλή θρεπτική αξία

Σε ποιον 
απευθύνεται;

Για ποιο λόγο  
να το προτιμήσετε;

 για να τρώτε υγιεινά

 για την ευκολία σας

 για να χάσετε  βάρος

 για να μεγαλώνετε με πιο αργούς ρυθμούς 

 για να κερδίσετε  περισσότερη ενέργεια

 για να κερδίζετε χρόνο

 για την λήψη θρεπτικών συστατικών  
που στις μέρες μας  είναι δύσκολο να  
βρούμε στα τρόφιμα  λόγο  
χαμηλής ποιότητας 

Φιλικό προς τους Vegan

Χωρίς γλουτένη

Φυσικό προϊόν

Δεν έχει δοκιμαστεί σε ζώα

Δεν περιέχει φυτοφάρμακα

Χωρίς σόγια

Χωρίς ζάχαρη

Χωρίς χρωστικές ουσίες

100% πλήρες γεύμα 

Μόνο με ακόρεστα λιπαρά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 600gr
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ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
Ανά 100gr ΣΗΠ* Για ένα 

γεύμα**

Ασβέστιο
Μαγνήσιο
Βιταμίνη C
Εκχύλισμα πράσινου τσαγιού
Διτρυγική χολίνη
Εκχύλισμα σπόρων σταφυλιών
Εσπεριδίνη
Βιταμίνη B1
Βιταμίνη B2
Βιταμίνη B3
Βιταμίνη B5
Βιταμίνη B6
Κερκετίνη
Ινοσιτόλη
Ψευδάργυρος
Σίδηρος
Βιταμίνη E
Προβιοτικά
Λουτεΐνη
Συνένζυμο Q10
Πιπερίνη
Λυκοπένιο
Βιταμίνη A
Φολικό οξύ
D-Βιοτίνη
Μαγγάνιο
Χαλκός
Βιταμίνη K
Χρώμιο
Βόριο
Βιταμίνη B12
Σελήνιο
Βιταμίνη D3
Ποτάσιο
Ιώδιο
Λευκίνη
Ισολευκίνη
Βαλίνη
L-Κυστεΐνη
Παπαΐνη
Χλωροφύλλη  
Msm (Μεθυλοσουλφονυλομεθάνιο)

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

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ
Μία μερίδα:
 

30g (με γάλα) / 60g (με νερό)

Για 100 g Για ένα γεύμα**

Θερμιδική αξία
Πρωτεΐνη
Φυτικές Ίνες
Λίπη (κορεσμένα 2 g, ακόρεστα 16 g)
Υδατάνθρακες
Μέταλλα, βιταμίνες και άλλα

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 * Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη

** 60g με νερό

Συστατικά
  (INCI)
Πρωτεΐνη Βρώμης, Λιναρόσπορος, 
Ινουλίνη, Πρωτεΐνη Ρυζιού, 
Πρωτεΐνη Κολοκύθας, Πρωτεΐνη 
Αραβοσίτου, Γάλα καρύδας, Λιπαρά 
φυτικά λίπη μεσαίας αλυσίδας, 
Λυοφιλιωμένο μήλο, Λυοφιλιωμένη 
Μπανάνα, Εκχύλισμα από Ακακία, 
Μαλτοδεξτρίνη, Βρομελίνη, 
Σύμπλεγμα πολλαπλών βιταμινών 
και μετάλλων, Ωμέγα 3-6-9, 
Γλυκομανάννη, Χλωρέλλα, L Καρνιτίνη, 
Λευκίνη, Βαλίνα, Ισολευκίνη, 
Κουρκουμίνη, Φυσικό άρωμα, 
Πιπερίνη

  Χλωρέλλα 
  Καρνιτίνη 
  Πρωτεΐνη από ρύζι
  Πρωτεΐνη από  μπιζέλι
  Πρωτεΐνη από κολοκύθα
  Kουρκουμίνη
  Bρωμελίνη
  Λιναρόσποροι σε σκόνη 
  Πιπερίνη 
  Γλυκομαννάνη

Vita Shake.

Πολύτιμα 
συστατικά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 600gr
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Επιπλέον, κάθε Shake έρχεται με ειδικά 
επιλεγμένα πρόσθετα που έχουν ευεργετική 
επίδραση στο βάρος και την υγεία μας. 
Η βρομελίνη, η οποία εξάγεται από ανανά, 
επιταχύνει τους μεταβολικούς ρυθμούς, βοηθά 
στην απομάκρυνση των υπερβολικών υγρών 
από το σώμα και στηρίζει την αποτοξίνωση του 
σώματος. Επιπλέον, ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα.

Η αναλογία ωμέγα-3 οξέων σε ωμέγα-6 οξέα - τα 
οποία ευθύνονται για τη σωστή λειτουργία 
του εγκεφάλου, μεταξύ άλλων - ονομάζεται 
χρυσή αναλογία (1: 3). Είναι η πιο βέλτιστη 
αναλογία που απαιτείται για να διατηρούνται 
υπό έλεγχο οι φλεγμονώδεις νόσοι στο 
σώμα σας. Ένα άλλο συστατικό – η μπανάνα - 
μετατρέπει το ρόφημα σε πλούσια πηγή 
καλίου.  Ο κουρκούμας, ένας αντιφλεγμονώδης και 
αντικαρκινικός παράγοντας, διεγείρει επίσης 
την εγκεφαλική εργασία επιταχύνοντας 
τις διαδικασίες αποκατάστασης. Εκτός από 
πολλές ευεργετικές ιδιότητες, μειώνει επίσης τα 
επίπεδα ζάχαρης και χοληστερόλης. Οι πηκτίνες 
από αποξηραμένα μήλα αποτοξινώνουν και 
μειώνουν την όρεξη. Ο πλούτος των βιταμινών 
και των απαραίτητων αμινοξέων, όπως η 
ισολευκίνη (BCAA), που δεν μπορεί να παραχθεί 
από τον οργανισμό, μετατρέπει το Vita Shake 

σε ένα πλήρες γεύμα που όχι μόνο θα σας 
παρέχει όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και 
μικροστοιχεία, αλλά και σας επιτρέπουν να 
χάσετε βάρος γρήγορα και να είστε υγιείς.

Συστήνω ανεπιφύλακτα το Vita Shake ως 
αντικατάσταση ενός ή δύο γευμάτων 
την ημέρα. Η σύνθεση των συστατικών 
θα σας επιτρέψει να χάσετε βάρος και 
να παραμείνετε υγιείς. Μπορούμε να το 
θεωρήσουμε ως παράδειγμα συμπυκνωμένων 
superfoods.

Dr Joanna Gawlikowska
εξειδικευμένη ιατρός αισθητικής ιατρικής.

Συστήνω ανεπιφύλακτα  
το Vita Shake ως 

αντικατάσταση ενός ή δύο 
γευμάτων την ημέρα.

Τα shakes μας περιέχουν 
γλυκομαννάνη, πιπερίνη, 
χλωρέλλα, καρνιτίνη, και 

λιναρόσπορους.

„Αυτό που τρώτε και πίνετε επηρεάζει τη διάρκεια και 
κυρίως, την ποιότητα της ζωής σας”
Αυτή η δήλωση συμφωνεί με τις υποθέσεις της 
αντιγηραντικής ιατρικής, η οποία υποδηλώνει 
ότι οι γενετικοί παράγοντες αποφασίζουν για 
τη διάρκεια της ζωής μας μόνο στο 20%, 
ενώ το 80% καθορίζεται από τον τρόπο 
ζωής, τη διατροφή μας και το περιβάλλον 
γύρω μας.

Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες καθορίζουν 
την επιρροή μας, αλλά - αναμφισβήτητα - 
μπορούμε να αποφασίσουμε για το είδος και την 
ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε. 
Στον σημερινό κόσμο και με την συνεχή έλλειψη 
χρόνου, είναι πρόκληση το να τρώμε υγιεινά 
και λογικά, προσφέροντας παράλληλα στο 
σώμα μας την επαρκή ποσότητα βιταμινών και 
μετάλλων. Στον σύγχρονο κόσμο η πανταχού 
παρούσα παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος 
είναι υπεύθυνα για τέτοιες ασθένειες του 
πολιτισμού μας όπως: ο διαβήτης, ο καρκίνος και 
πολλές άλλες. Υπό το πρίσμα των παραπάνω, 
πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να 
διατηρήσουμε την υγεία μας.

Με τα Vita Shakes, η εταιρεία Livioon 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων μας. 
Λόγω αυτών των Shakes μπορούμε εύκολα να 
παραμείνουμε σε φόρμα και να φροντίσουμε 
τον εαυτό μας.

Σε συνεργασία με μια ομάδα τεχνολόγων, έχουμε 
αναπτύξει μια τέτοια σύνθεση για Shake που 
παρέχει το καλύτερο σύμπλεγμα βιταμινών 
και μετάλλων. Όλα τα Shakes είναι πλούσια 
σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, ενώ είναι 
απαλλαγμένες από: σόγια, γλουτένη και 
ζάχαρη. Η παρασκευή τους είναι πολύ εύκολη - 
μπορείτε να τα πίνετε πάντα και παντού.

Τα shakes μας περιέχουν γλυκομαννάνη, 
πιπερίνη, χλωρέλλα, καρνιτίνη, και 
λιναρόσπορους. Με αυτά τα προσεκτικά 
επιλεγμένα συστατικά, το Shake μας έχει πολλές 
πλήρεις πρωτεΐνες - δίνει μια μακρόχρονη 
αίσθηση κορεσμού και ρυθμίζει το πεπτικό 
σύστημα αποτρέποντας έτσι την επιθυμία για 
φαγητό ανάμεσα στα γεύματα. Μια υψηλότερη 
αναλογία πρωτεϊνών σε μια δίαιτα που μειώνει 
το βάρος ενισχύει το μεταβολισμό, ώστε να 
χάσουμε κιλά.
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Μία ειδικευμένη γιατρός της αισθητικής 
ιατρικής. Απόφοιτος των ιατρικών σπουδών 
του Collegium Medicum του Πανεπιστημίου 
Jagiellonian. Κατέχει όλες τις πιστοποιήσεις  
και τις γνώσεις της αισθητικής ιατρικής και 
της αντι-γήρανσης κατά τη διάρκεια των 
μεταπτυχιακών σπουδών «Αισθητική Ιατρική 
για γιατρούς» στην Οικονομική Σχολή του 
Κατοβίτσε. Η διπλωματική της διατριβή 
παρουσιάζει τα συμπεράσματά της 
σχετικά με τις επιπτώσεις μιας δίαιτας 
στην κατάσταση του δέρματος και τη 
γήρανση και μια ανάλυση των μεθόδων 
για την επιβράδυνση της διαδικασίας 
γήρανσης.

Ειδικεύεται στην αντιγηραντική ιατρική και 
ολοκλήρωσε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
διοργάνωσε η Παγκόσμια Εταιρεία Ιατρικής 
Αντιγήρανσης (WOSAAM) και η Πολωνική 
Εταιρεία Προληπτικής και Αντιγηραντικής 
Ιατρικής, η οποία διευκολύνει τους 
συμμετέχοντες να αποκτήσουν τη Διεθνή 
Ειδίκευση στην Φαρμακευτική Αντιγήρανσης. 

Το Vita Shake είναι ένα προϊόν 
που δημιουργήθηκε με πάθος, 
γνώση και αφοσίωση. Η Dr Joanna 
Gawlikowska, έμπειρη διατροφολόγος 
και ενθουσιώδης υποστηρικτής 
του υγιεινού τρόπος ζωής, είναι 
συγγραφέας της επιτυχίας του.

Dr Joanna Gawlikowska

Είναι ένας νέος τομέας της ιατρικής, ο οποίος 
επικεντρώνεται όχι μόνο στη θεραπεία αλλά, 
πρωτίστως, στην πρόληψη, ιδιαίτερα: έγκαιρη 
πρόληψη των ασθενειών του πολιτισμού και 
διατήρηση της βέλτιστης υγείας. Χάρη στην 
σωστή θεραπεία και τον σωστό τρόπο ζωής, η 
γήρανση μπορεί να επιβραδυνθεί σημαντικά και 
να βελτιωθεί η υγεία των ασθενών.

Είναι παθιασμένη με τη διατροφική ιατρική, 
τον κλάδο της ιατρικής, που επιτρέπει την 
αποτελεσματική εξέταση των διατροφικών 
αναγκών του ασθενούς και τη σύσταση 
ειδικών αλλαγών στη διατροφή του ασθενούς, 
προκειμένου να αποφευχθούν ή να μετριαστούν 
διαφορετικά είδη ασθενειών. Αυξάνει τις 
γνώσεις της σχετικά με τη διαιτολογία και 
τη διατροφική ιατρική κατά τη διάρκεια των 
μεταπτυχιακών σπουδών «Διατροφή στην 
υγεία και την ασθένεια» στο Collegium Medicum 
του Πανεπιστημίου Jagiellonian. Καθημερινά, 
επικεντρώνεται στην ενεργό προώθηση 
της υγείας, καθώς πιστεύει ότι η σωστή 
διατροφή είναι η βάση της καλής υγείας και της 

μακροζωίας. Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος 
στο πρόγραμμα διατροφικής δυσανεξίας 
LEAP (Lifestyle Eating And Performance). Το 
πρόγραμμα αναπτύσσεται με βάση τα 
αποτελέσματα MRT (Mediator Release Test) και 
προσαρμόζεται με ακρίβεια στις ανάγκες του 
κάθε ασθενή από έναν σύμβουλο. Έτσι μπορεί 
να δημιουργηθεί ένα νέο εξατομικευμένο στυλ 
διατροφής για την εξάλειψη και τον μετριασμό 
των εκδηλώσεων της νόσου και τη μείωση 
των φλεγμονών που προκαλούνται από τις 
δυσανεξίες σε τρόφιμα.

Μέλος της Πολωνικής Εταιρείας Αισθητικής 
Ιατρικής και Αντιγήρανσης.

Συνεχίζει να αυξάνει τις πιστοποιήσεις της 
και συμμετέχει σε πολυάριθμα μαθήματα 
κατάρτισης και σε ακαδημαϊκά συνέδρια για την 
αισθητική, τη θρεπτική και την αντιγηραντική 
ιατρική.

Εξειδικευμένη ιατρός αισθητικής ιατρικής. 

Το Vita Shake έχει αναπτυχθεί 
κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των 

διατροφολόγων ώστε να περιέχει όλες 
τις βιταμίνες και τα μέταλλα που 

χρειάζεστε.

Διατροφολόγος
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Vita Shake.

Bρωμελίνη 
Η βρωμελίνη είναι ένα φυτικό ένζυμο που 
βρίσκεται στο χυμό του ανανά. Κατά τη 
διαδικασία της ξήρανσης δημιουργείται μια 
εξαιρετικά αρωματική, νόστιμη και πολύτιμη 
σκόνη υγείας. Δεν περιέχει μόνο πολλές 
βιταμίνες και μέταλλα, αλλά διευκολύνει 
επίσης την πέψη των πρωτεϊνών και την 
απορρόφηση των αμινοξέων. Η βρωμελίνη 
έχει ευεργετική επίδραση στο σώμα κατά 
τη διάρκεια της απώλειας βάρους.

και οι ιδιότητές τους

Γλυκομαννάνη
Η γλυκομαννάνη είναι ένα είδος πολλών 
υδατοδιαλυτών ινών. Ενεργεί στο στομάχι και 
βοηθάει στην απώλεια επιπλέον βάρους.

Η συμπλήρωση με βάση τη γλυκομανάνη δίνει 
μια αίσθηση κορεσμού και αποτρέπει την 
περιττή κατανάλωση τροφών ανάμεσα στα 
γεύματα. Η γλυκομαννάνη απορροφά το νερό 
στο στομάχι και αυξάνει τον όγκο, υπεύθυνη για 
την αίσθηση της πληρότητας.

Πρωτίστως, η γλυκομαννάνη βοηθά τη 
μείωση του βάρους επειδή:

  καταστέλλει την όρεξη

  βοηθά στη μείωση της γλυκόζης στο αίμα

  συμβάλλει στη μείωση της 
χοληστερόλης στο αίμα

  ενισχύει την αίσθηση κορεσμού

  διατηρεί το σωστό επίπεδο 
σακχάρου στο αίμα

Εκχυλίσματα από 
θρεπτικές ουσίες

Χλωρέλλα

ΠιπερίνηΓλυκομαννάνη

ΚαρνιτίνηΛιιναρόσποροι

Πιπερίνη 
Η πιπερίνη είναι μια οργανική χημική ένωση 
που βρίσκεται στο εξωτερικό στρώμα των 
μαύρων πιπεριών και των ριζών. Η λευκή 
πιπεριά περιέχει ελαφρώς λιγότερο πιπερίνη 
και οι αμελητέες ποσότητες της μπορούν να 
βρεθούν και σε πράσινες και ροζ πιπεριές.

Η πιπερίνη είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για 
την απώλεια του βάρους γιατί:

  αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος, 
η οποία αυξάνει το μεταβολισμό,

  αυξάνει τη φυσική απόδοση του οργανισμού,

  διευκολύνει την πέψη των πρωτεϊνών,

  βοηθά στην πέψη,

  βοηθά τους αθλητές να πετύχουν 
ένα καλοσχηματισμένο σώμα.
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Φυτικές πρωτεϊνες  από : 

          Ρύζι

          Μπιζέλι

          Κολοκύθα

Χλωρέλλα 
 
Η Χλωρέλλα είναι ένα είδος μικροφυκών με 
εξαιρετική θρεπτική αξία και ιδιότητες που 
προάγουν την υγεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
των υποστηρικτών της θεωρίας της εξέλιξης, 
το είδος αυτό των μικροφυκών υπάρχουν 
στη γη για πάνω από τρία δισεκατομμύρια 
χρόνια. Ήταν γνωστά και χρησιμοποιούνταν για 
καθημερινούς σκοπούς από τους Αζτέκους και 
αποτέλεσαν τη βασική διατροφή αυτού του 
πολιτισμού.

Καρνιτίνη 
 
Η καρνιτίνη είναι απαραίτητη και επιτακτική ουσία 
στον οργανισμό μας. Το ανθρώπινο σώμα έχει 
περίπου 20-25 γραμμάρια L-καρνιτίνης. Μπορούμε 
να την συνθέσουμε μόνοι μας σε μικρές ποσότητες 
μόνο (περίπου 25%) η διατροφή μας είναι η κύρια 
πηγή της (περίπου 75%).

Η Καρνιτίνη βοηθάει στην μείωση του 
σωματικού βάρους γιατί:

  επιταχύνει την διάσπαση του λίπους που 
αποθηκεύεται στο σώμα μας σε λιπαρά οξέα και 
γλυκερόλη – τις ενώσεις που χρησιμοποιούνται 
ως καύσιμο στην σωματική άσκηση,

  ενισχύει και επιταχύνει το μεταβολισμό 
του λίπους στον οργανισμό,

  συμμετέχει στην οξείδωση των 
λιπαρών οξέων, έτσι συμβάλλει στην 
παροχή ενέργειας στους μύες.

Λιναρόσποροι σε σκόνη 
 
Οι λιναρόσποροι είναι λεπτοί, επίπεδοι 
καφέ ή χρυσοί σπόροι του λιναριού που 
διογκώνονται σημαντικά στο νερό και 
παράγουν πολλή βλέννα στην επιφάνεια. 
Ο λιναρόσπορος θεωρείται ένα πλήρες 
superfood. Λόγω της πλούσιας σύνθεσης 
και της ευεργετικής τους επίδρασης στο 
πεπτικό σύστημα, λέγεται ότι είναι και οι 
Πολωνικοί σπόροι chia.

Λιναρόσποροι:

  είναι αντικαρκινικοί παράγοντες

  βοηθούν στην απώλεια βάρους – 
αυξάνουν τον μεταβολισμό

  μειώνουν την χοληστερίνη

  συμβάλλουν στην βελτίωση της 
καλής κατάστασης του δέρματος, 
των μαλλιών και των νυχιών

  υποστηρίζουν τη θεραπεία των 
αναπνευστικών λοιμώξεων 

  βοηθούν στην καλή λειτουργία του 
εγκεφάλου και της καρδιάς

Kουρκουμίνη 
 
Η κουρκουμίνη είναι το λεγόμενο 
μεσοεπιλεκτικό συστατικό - μια εξαιρετικά 
πολύτιμη φυσική ουσία που βρίσκεται  στην 
ρίζα του κουρκουμά. Διεγείρει τέλεια την 
διαδικασία της  πέψης, κάτι που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό όταν η καθημερινή διατροφή μας 
είναι πλούσια σε προϊόντα δημητριακών ή 
επεξεργασμένα τρόφιμα. Η κουρκουμίνη 
αντισταθμίζει το φούσκωμα και έχει 
αντιοξειδωτικά αποτελέσματα. Υποστηρίζει 
το σώμα στην καθημερινή δραστηριότητα που 
κάνει..  

Η χλωρέλλα είναι ιδανική για την 
απώλεια του βάρους, γιατί:

  επιταχύνει την απομάκρυνση των 
τοξικών ενώσεων από τον οργανισμό

  παρέχει φυτικές ίνες

  βελτιώνει τις παραμέτρους του ορού 
που σχετίζονται με τη σωματική 
μάζα, όπως: επίπεδα χοληστερόλης, 
τριγλυκεριδίων και γλυκόζης

  μειώνει τη συσσώρευση λιπιδίων στα 
λιπαρά κύτταρα, επομένως επιβραδύνει την 
ανάπτυξη του λιπώδους ιστού. 

Η καρνιτίνη είναι  
απαραίτητη και επιτακτική 
ουσία στον οργανισμό μας.
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Σοκολάτα
Ένα πλούσιο VITA SHAKE   κοκτέιλ, 
με γεύση σοκολάτα που θα σας 
βοηθήσει να ελέγξετε την όρεξή σας 
για γλυκά. 

Η ρευστή υφή και το υπέροχο άρωμα 
θα κάνουν τη σοκολάτα VITA το τέλειο 
υποκατάστατο για το επιδόρπιο, 
παρέχοντας τα  απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά και μέταλλα.

Λευκή σοκολάτα
Μόλις θέλετε μια νόστιμη απόλαυση, 
αναζητήστε  ένα VITA SHAKE  με 
γεύση λευκής σοκολάτας. 

Είναι ένα υγιεινό  γεύμα που κρύβει έναν 
πλούτο από φυσικά θρεπτικά συστατικά 
που μπορείτε να το καταναλώσετε κάθε 
στιγμή. Γρήγορο, νόστιμο και υγιεινό 
θα σας βοηθήσει να ικανοποιήσετε τις 
ανάγκες του σώματός σας.

Ουδέτερη 

Το ουδέτερο σε γεύση VITA SHAKE , είναι 
ένα πλήρες συμπλήρωμα των καθημερινών 
σας γευμάτων.

Δεν επηρεάζει τη γεύση των γευμάτων, 
ώστε να μπορείτε να το προσθέσετε στα 
αγαπημένα σας κοκτέιλ λαχανικών ή φρούτων 
ώστε  να τα εμπλουτίσετε με βιολογικά 
δραστικά συστατικά  που είναι ευεργετικά για 
την υγεία και τη σιλουέτα σας.

Αντικαταστήστε 1-2 γεύματα την 
ημέρα με Vita Shakes για να έχετε 
πιο υγιή οργανισμό και ευεξία. 

Αντικαταστήστε 2-3 γεύματα την 
ημέρα με Vita Shakes για να χάσετε 
βάρος γρήγορα.

Αντικαταστήστε 1-2 γεύματα 
την ημέρα με Vita Shakes για να 
αποκτήσετε ιδανικές αναλογίες μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα.

1    ή 2;
Από εσάς εξαρτάται

Για να παρασκευάσετε  
ένα κοκτέιλ προσθέστε 

30-60 g Vita Shake σε  
300 ml γάλα ή 400 ml νερό.

Δοσολογία Ιδιαίτερα 
πρακτικό για 
το χτύπημα 
του VITA SHAKE 
λόγω του ειδικού 
διχτυού που 
εμπεριέχεται 
στη συσκευασία

Γεύσεις:
περιεκτικότητας  500 ml 

άνετο στο κράτημα 

Κατάλληλο για φαγητό

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

Μπαίνει στον φούρνο  
μικροκυμάτων

Μπαίνει στην κατάψυξη

Είναι ανακυκλώσιμο

με δοσομετρητή
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1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4.

4.

4.

Πάρτε ένα shaker

Προσθέστε 60 g Vita Shake

Προσθέστε 400 ml νερό  
(προαιρετικά με παγάκια)

Επιλέξτε και προσθέστε φρούτα*

Πάρτε ένα shaker

Προσθέστε 30g από το Vita Shake

Επιλέξτε και προσθέστε 300 ml γάλα** 
γάλα αμυγδάλου, γάλα φουντουκιού, γάλα σε κόκκους (ρύζι, βρώμη, κεχρί, σίκαλη), 

ψευδοκερατό γάλα (φαγόπυρο) (προαιρετικά με παγάκια) 
 
Επιλέξτε και προσθέστε φρούτα*

Πάρτε ένα shaker

Προσθέστε 30g από το Vita Shake

Προσθέστε 300 ml φυσικού γιαουρτιού 
** (προαιρετικά με παγάκια)

Επιλέξτε και προσθέστε φρούτα*

Επιπλέον πληροφορίες
Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία δωματίου, προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο. 

Το γεύμα σας =  

269 kcal Το γεύμα σας =  

279 kcal

Το γεύμα σας =  

313 kcal

Νερό γάλα Φυσικό γιαούρτι

Συνταγές
Δημιουργήστε το Shake σας  
– ακριβώς όπως σας αρέσει!

*    Λάβετε υπόψη ότι τα φρούτα περιέχουν ζάχαρη  
**  Λάβετε υπόψη ότι το γιαούρτι και το γάλα έχουν θερμίδες

Vita Shake.
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vita-shake 
#my#favourite#my#hero #burn 
#calories η εξέλιξή μου τους 
τελευταίους 4 μήνες -> Έχασα 9kg. 
Το Vita-shake είναι ότι καλύτερο!

Τα κατάφερα! Σταμάτησαν οι 
ενοχλητικοί πονοκέφαλοι, έχω 
πιο υγιή γεύματα μέσα στην 
καθημερινότητα μου και γλιτώνω 
χρόνο από το μαγείρεμα!!  #doit 
#doitnow #vita-shake #my 
#favourite #working #hard

Είμαι τοσο χαρούμενος :-)  που 
εδώ και 3 μήνες, νιώθω ευεξία και 
μπορώ να ζω πιο υγιεινά… έχω 
ενέργεια για όλες τις αγαπημένες 
μου δραστηριότητες!    #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

10 λόγοι για τους οποίους δεν  
θα βρείτε σόγια στα Vita Shakes:
1. Είναι γενετικά τροποποιημένη και μολυσμένη με φυτοφάρμακα

2. Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου

3. Περιέχει φυτοοιστρογόνα, τα οποία μπορεί να 
επηρεάσουν τη λειτουργία του θυρεοειδούς 
και να οδηγήσουν σε υποθυρεοειδισμό

4. Μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία θρομβώσεων

5. Αυξάνει τη ζήτηση του οργανισμού για βιταμίνη D, 
εμποδίζοντας συγχρόνως την απορρόφηση σιδήρου, 
ψευδαργύρου και ασβεστίου από τα τρόφιμα

6. Είναι πλούσιο σε πουρίνες – ενώσεις των οποίων η 
συσσώρευση οδηγεί σε ουρική αρθρίτιδα ή ουρολιθίαση

7. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα, μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στον οργανισμό 

8. Μειώνει το επίπεδο χοληστερόλης στους άνδρες 
και είναι επιζήμια για την ανδρική γονιμότητα

9. Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο άσθματος 
και τροφικών αλλεργιών

10.  Ως αποτέλεσμα της εντατικής επεξεργασίας, 
ιδιαίτερα οι απομονωμένες πρωτεΐνες σόγιας τείνουν 
να μολυνθούν από μια σειρά βαρέων μετάλλων.

Η φρουκτόζη (ως προστιθέμενο σάκχαρο) 
είναι ένας από τους παράγοντες πίσω από 
τις σημερινές παγκόσμιες επιδημίες της 
παχυσαρκίας, του διαβήτη τύπου 2, 
των καρδιακών παθήσεων, της υψηλής 
αρτηριακής πίεσης και της μη φυσιολογικής 
χοληστερόλης.

Η κατανάλωση  φρουκτόζης με τη 
μορφή προστιθέμενων σακχάρων μπορεί:

1. Να μειώσει τη σύνθεση των λιπιδίων του αίματός 
σας. Η φρουκτόζη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της 
χοληστερόλης VLDL, οδηγώντας σε συσσώρευση λίπους 
γύρω από τα όργανα και ενδεχομένως σε καρδιακή νόσο
2. Αυξάνει τα επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα, οδηγώντας 
σε ουρική αρθρίτιδα και υψηλή αρτηριακή πίεση
3. Προκαλεί απόθεση λίπους στο ήπαρ, ενδεχομένως 
οδηγώντας σε μη αλκοολική νόσο λιπαρού ήπατος.
4. Προκαλεί ανοχή στην ινσουλίνη, η οποία μπορεί 
να οδηγήσει σε παχυσαρκία και διαβήτη τύπου ΙΙ
5. Όταν ο εγκέφαλος εκτίθεται σε φρουκτόζη ξανά και ξανά, 
οι υποδοχείς της ντοπαμίνης μεταβάλλονται με τρόπο τέτοιο 
που οδηγεί σε αυξημένη πρόσληψη τροφής και αύξηση 
βάρους. Έχετε την τάση να θέλετε να λάβετε περισσότερο 
φαγητό ακόμα κι αν δεν το χρειάζεστε για ενέργεια. 
6. Παράγει είδη οξυγόνου που αντιδρούν σε υπερβολικό 
βαθμό, τα οποία, αν δεν μειωθούν με αντιοξειδωτικά 
λόγω έλλειψης θρεπτικών ουσιών, αυξάνουν τον 
κίνδυνο της νόσου λιπώδους ήπατος και ηπατικής 
βλάβης και επιταχύνουν γενικά τη γήρανση.
7. Μπορεί  να προκαλέσει αντοχή στη λεπτίνη, 
να διαταράξει τη ρύθμιση του σωματικού λίπους 
και να συμβάλει στην παχυσαρκία. 

Γιατί δεν προσθέτουμε 
σόγια στα shake μας;

Γιατί δεν προσθέτουμε 
φρουκτόζη;

?
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Vita Shake.
Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε  
να επιτύχετε τον επιθυμητό σας στόχο!

Change Fast food for Super Food 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.vita-shake.com


