
Златен корен плюс XS™ 

XS™ Pre-workout Drink 

NUTRILITE™ Vitamin C Plus 

Кой продукт трябва да препоръчам? 

Няколко продукта в портфолиото Amway Nutrition and Wellness 

включват смеси с витамини от групата Б или Витамин С. Ние сме 

обобщили някои съвети, които да ви помогнат да решите кой продукт 

да препоръчате. 
 

Кой: хора, които участват в спортни дейности 
Когато умственото и физическо изтощение се появи на пътя на 
спортните дейности, препоръчайте 
с Витамин С и Златен корен*. Само с 2,64 kcal/11,07 kj в една 
таблетка, това е също и един чудесен избор за потребителите, 
които следят своите калории. 
Кога: Приемайте Златен корен плюс XS™ 15 – 60 минути преди 
активност, за прилив от естествено добиван кофеин. 

 
 
 

*Витамин С допринася за нормалния метаболизъм с прилив на енергия, нормални психологични функции и за 
намаляване на умората и изтощението. Златният корен е полезен срещу физическо и умствено изтощение. 

 
 
 
 
 

 

(Напитка преди тренировка) с тройна 
енергийна смес от креатин, витамин В комплекс** и 
въглехидрати, силно се препоръчва за някой, който има нужда 
от силен старт на тренировката. Продуктът също е много 
добър избор за тези, които се интересуват от продукт, който не 
съдържа кофеин. 
Кога: опитайте XS Pre-workout Drink 30-60 минути преди 
тренировка. 

 

*** помага да се защитят клетките от 
оксидативния стрес, причинен от свободни радикали по време 
на и след упражнения. 
Кога:приемайте ежедневно – всяка таблетка с удължено 
освобождаване осигурява поддържане срещу оксидативен 
стрес за до 8 часа. 

 
 
 
 
 
 

 
** Съдържа Витамин В комплекс (В1, В2, ниацин, пантотенова киселина, фолиева киселина, В6 и В12). В1, В2, 
ниацин, пантотенова киселина, В6 и В12 допринасят за нормалния метаболизъм с прилив на енергия. 
Витамин В5 /пантотенова киселина допринася за нормално психическо състояние.  
*** Витамин B допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.  



Кой: някой с натоварен ден, студенти в университети 
или млади професионалисти. 

XS™ Power Drinks (Енергийни напитки) са идеални за 
някой, който желае да премине на висока предавка с 
напитка със страхотен вкус, съдържаща ефективни нива 
на витамини от групата В, кофеин и таурин. С помощта 
на естествени вкусове, всяка Енергийна  напитка 
съдържа витамини от групата В, които допринасят за 
намаляването на изтощението и умората плюс нормално 
психическо състояние* за един незабавен тласък. 
Кога: насладете се по всяко време през натоварения ден 
или вечерта, тъй като се продава в удобна, готова за 
консумация метална кутия. 

Златен корен плюс XS™ e чудесен избор, за тези, които се 
сблъскват с натоварен ден, зает с проекти, срещи или задачи. 
Витамин С и Златен корен плюс XSTM ** помагат да се 
намали умственото и физическото изтощение през 
натоварените дни. 
Кога: може да се приема по всяко време, когато желаете 
прилив от естествено получен кофеин от зелен чай. 
Таблетната форма прави продукта удобен за съхранение в 
дамски чанти, раници и чекмеджета на бюрото. 
Забележка: Поради съдържанието на кофеин не се препоръчва да се консумират 

едновременно Златен корен плюс XS™ & Power Drinks (Енергийни напитки). 

** Съдържа Витамини В6, В12 и ниацин и пантотенова киселина, които допринасят за нормалния 
метаболизъм с прилив на енергия и за намаляване на изтощението и умората. Витамин В5 /пантотеновата 
киселина допринася за нормално психическо състояние. 

*** Витамин С допринася за нормалния метаболизъм с прилив на енергия, нормални психологически 
функции и за намаляване на умората и изтощението. Златен корен е полезен срещу физическо и умствено 
изтощение. 

 
 
 
 

Кой: Хора, които водят активен начин на живот. 

Предлагаме Златен корен плюс XS™ за тези, които 
редовно се сблъскват с предизвикателствата на 
умствени или физически задачи. Витамин С и Златен 
корен* осигуряват подкрепа срещу физическо и 
умствено изтощение. 
Кога: Бъдете готови за ежедневните приключения от 
живота и започнете деня или следобеда с една таблетка 
Златен корен плюс XS™. 

Препоръчайте NUTRILITE™ Vitamin B Plus на някой, 
който се интересува от подкрепа срещу изтощението 
през целия ден, за да му помогнете да бъде в 
най-добра форма от началото до края! Със своята 
специална технология с двойно действие NUTRILITE™ 
Vitamin B Plus, приготвен с естествена спирулина и 
съдържащ всички осем съществени витамини от 
групата В, осигурява освобождаването на всичките 
осем хранителни вещества в оптималния момент. 
Кога: Включете го към ежедневния диетичен прием, за 
да подпомогнете борбата с изтощението през деня**! 

 

* Витамин С допринася за нормалния метаболизъм с прилив на енергия, нормални психологични функции и за 
намаляване на умората и изтощението. Златен корен е полезна срещу физическо и умствено изтощение. 
** Съдържа Витамин В1, В2, В6, В12, ниацин и пантотенова киселина, биотин и фолиева киселина. Нормалният 
метаболизъм с прилив на енергия се поддържа от: В1, В2, ниацин, пантотенова киселина, В6, биотин и В12.  
Витамини от групата В: В2, ниацин, пантотенова киселина, В6, фолиева киселина и В12 допринасят за 
намаляване на умората. Витамин В5/ пантотенова киселина допринася за нормалното психическо състояние. 


