
 

 
Sustenium Plus 
Ξέµεινες από ενέργεια; Γέµισε τις µπαταρίες σου µε το SUSTENIUM PLUS, ένα 
συµπλήρωµα διατροφής που προσφέρει τόνωση όποτε νοιώθεις κόπωση και 
εξάντληση. Η αποκλειστική του σύνθεση περιέχει περισσότερο από 5g αµινοξέα, 
βιταµίνες και ιχνοστοιχεία,τα οποία σου εξασφαλίζουν την επιπλέον ενέργεια -“plus”- 
όταν χρειάζεται. 
 
 
 
Το SUSTENIUM PLUS είναι ιδανικό για  την κάλυψη των αναγκών της 
καθηµερινότητας αλλά και των  αυξηµένων αναγκών που παρατηρούνται κατά την 
εναλλαγή των εποχών  και σε περιόδους έντονης κούρασης και καταπόνησης όταν 
τα αποθέµατά ενέργειας δεν είναι αρκετά. Το Sustenium Plus  µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από αθλητές κατά τη διάρκεια της αθλητικής προετοιµασίας ή µετά 
την προπόνηση ή/και από οποιονδήποτε σε περιόδους παρακολούθησης 
προγραµµάτων φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Παράλληλα, περιέχει βιταµίνη 
C συµβάλλοντας στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος. 
 

 
• Χωρίς χρωστικές και τεχνητά αρώµατα 
• Με πραγµατική γεύση πορτοκάλι 
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Περισσότερες πληροφορίες 
 
Τι περιέχει 
 
Μονοϋδρική κρεατίνη, L-αργινίνη, ρυθµιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, βήτα αλανίνη, 
οξείδιο του µαγνησίου, κιτρικό κάλιο, L-ασκορβικό οξύ (βιταµίνη C), χυµός 
πορτοκαλιού, γλυκαντική ουσία: ακεσουλφάµη Κ; αρώµατα, φωσφορικός σίδηρος, 
µαλτοδεξτρίνη, γλυκαντική ουσία: σουκραλόζη; κιτρικός ψευδάργυρος, χρωστική 
ουσία: βήτα-καροτίνη; υδροχλωρική θειαµίνη (βιταµίνη Β1). 
Πότε συνιστάται 
 

• Ιδανικό για περιόδους έντονης κούρασης και καταπόνησης 
• Κατά την αλλαγή των εποχών 
• Για φυσιοθεραπεία/αποκατάσταση  
• Η σύνθεσήτου το καθιστά κατάλληλο για χρήση πριν και µετά τη προπόνηση 

 
 
Προειδοποιήσεις 
 
Το προϊόν φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό µέρος, µακριά από το φώς. 
Η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος αναφέρεται σε κλειστή άθικτη συσκευασία, καλά 
διατηρηµένη. 
Να µη γίνεται υπέρβαση της συνιστώµενης ηµερήσιας δόσης. 
Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατο 
µίας ισορροπηµένης δίαιτας. 
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης 
νόσου. Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό 
φαρµακευτική αγωγή ή αντιµετωπίζετε προβλήµατα υγείας. Μην το λαµβάνετε για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς να συµβουλευτείτε τον γιατρό σας. 



 

 

Τρόπος χρήσεως 
 
∆ιαλύστε το περιεχόµενο του φακελίσκου σε ένα ποτήρι µε νερό (200ml) 
 
Περιεχόµενο συσκευασίας 
 
22 φακελάκια  των 8 γραµµαρίων. 
 
∆ιατροφικός πίνακας  
 
Περιεχόµενο Ανά φάκελάκι % ΣΗΠ*/φακελάκι 
Βιταµίνη C 80 mg 100% 
Θειαµίνη(Βιταµίνη B1) 2 mg 181,8% 
Mαγνήσιο 200 mg 53,3% 
Σίδηρος 7 mg 50% 
Ψευδάργυρος 6 mg 60% 
Κρεατίνη 3000 mg - 
L-Αργινίνη 2000 mg - 
Βήτα Αλανίνη 400 mg - 
 
% ΣΗΠ = Συνιστώµενη Ηµερήσια Προσληψη σε ποσοστό επι τοις εκατό 
 
 


