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UNICITY MATCHA FOCUS
Artikelnummer:
		

27166 (AT, CH, DE, IR, IT, NL, UK / PCO only: DK, HU, PL)
27224 (NO, SE)

inhoud: 30 zakjes, 9g elk (270g)

Sterke zenuwen en mentale alertheid
Succes in het werk, studie en sport vereist een goed geheugen, sterke
zenuwen, mentale lenigheid, uithoudingsvermogen, concentratie en het
vermogen om te leren. Met name in stressvolle situaties is het belangrijk
om fit en gezond te zijn. Om optimaal te kunnen presteren hebben de
hersenen voedingsstoffen zoals B-vitamines nodig.

MATCHA FOCUS

Sterke zenuwen en mentale alertheid

Voedingswaarden

 Bijdragen in aan normale mentale prestaties (Pantotheenzuur).

Energie

250 ml

per 100 ml

93 kJ / 22 kcal

37 kJ / 9 kcal

Eiwit

0g

0g

Koolhydraten
Waarvan suiker

5g
2g

2g
0,8 g

 Bijdragen aan een normale psychologische functie (Vitamine B1, B2,
B12, C en Niacine).

Vet waarvan verzadigde vetzuren

0g
0g

0g
0g

 Bijdragen aan het verlagen van de vermoeidheid (Vitamine B2, B12,
C, Niacine en Pantotheenzuur).

Vezels

1g

0,4 g

0,080 g

0,032 g

 Bijdragen aan een normale, energie-opwekkend spijsvertering (Vitamine
B2, B12, C, Niacine en Pantotheenzuur).

Vitamine B1

1,1 mg(100%*)

0,44 mg (40%*)

Vitamine B2

1,5 mg (107%*)

0.6 mg (43%*)

 Bijdragen aan de normale functie van het immuunsysteem (Vitamine
B12 en C).

Niacine

19 mg (119%*)

7,6 mg (48%*)

Vitamine B6

1.6 mg (114%*)

0.6 mg (46%*)

PANTOtheenzuur

6 mg (100%*)

2,4 mg (40%*)

Vitamine C

40 mg (50%*)

16 mg (20%*)

 Bijdragen aan het normaal functioneren van het zenuwensysteem
(Vitamine B1, B2, B12, C en Niacine).

MATCHA
Voedingswaarden

MATCHA FOCUS

MATCHA ENERGY

Cafeïne

36 mg

100 mg

L-theanine

70 mg

50 mg

100 mg

0 mg

Yerba Mate

O



Guarana

O



Fosfatidylcholine

Natrium

L-theanine

50 mg

20 mg

Vitamine B12

2 mg (80%*)

0.8 mg (32%*)

270 mg

108 mg

36 mg

14 mg

500 mg

200 mg

Polyfenolen
Caffeine
L-Carnitine

Ingrediënten

Aanbevolen gebruik
Meng dagelijks de inhoud van één zakje met 250 ml water. Let op: voedselsupplementen dienen buiten het bereik van kinderen bewaard te worden. Het is géén vervanging voor een evenwichtig, gevarieerd dieet en gezonde levenswijze. Men moet niet meer consumeren dan wordt aanbevolen. Niet geschikt voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, kinderen or mensen die gevoelig
zijn voor cafeïne. Niet gebruiken wanneer de veiligheidsafsluiting ontbreekt of beschadigd is.

Ingrediënten

Matcha groene thee poeder, maltodextrine, Zuurteregelaar: citroenzuur, smaakstoffen, suiker, Fructose, Inuline, L-Carnitine, Kalium,
natriumchloride (zout), emulgator: soja lecithine, blauwbessenpoeder, Druivenpittenextract, zoetstof: sucralose, ascorbinezuur, Groene
thee-extract bevat L-theanine, nicotinamide, D-Calciumpantothenaat, Pyridoxinewaterstofchloride, riboflavine, thiamine hydrochloride,
cyanocobalamine.
Voor meer informatie, bezoek onze website op:

