
COCKTAIL-URI PROTEICE
PENTRU SĂNĂTATE ȘI FRUMUSEŢE 



Lumea din jurul nostru

30 %

70 %



NUTRIȚIE 
SĂNĂTOASĂ

+ alimentație 
echilibrată

+ alimentație 
inteligentă



Cerinţele unei societăţi sănătoase



Daily Delicious Beauty Shake



Daily Delicious Beauty Shake

Sănătos Delicios Comod Avantajos



SĂNĂTOS

21 g de proteine de calitate 
în fiecare porţie

11 nutrienţi pentru frumuseţe

Super ingredientul –
Colagenul Verisol



Formulă proteică 
echilibrată

Proteină din 
soia

Proteină din 
lapte

Proteină din zer
Saţietate rapidă

Valoare nutritivă 
ridicată

Senzaţia 
îndelungată de 

saţietate



NUTRIENŢI AI 
FRUMUSEŢII

11



Acidul
Folic Cuprul Magneziul

Vitamina С

Vitamina А

Acidul 
Pantotenic

Niacina

Biotina

Seleniu

Vitamina E

Acidul Para-Aminobenzoic



SUPER 
INGREDIENTUL 
TINEREŢII

Verisol®



Efectul colagenului asupra pielii

În cazul deficitului de colagen

Înainte După

În cazul creşterii conţinutului de colagen





DELICIOS

Gustul delicat şi aerat al 
copilăriei



eritritol şi steviozidă
Îndulcitori naturali



COMOD

Prepararea durează 
aproximativ 2 minute



SmartShaker

Capac cu filet care 
se închide etanş

Inel circular unic din oţel 
chirurgical

Gât larg pentru turnarea 
uşoară a ingredientelor

Fabricat din material 
plastic de calitate 
superioară fără conţinut 
de BPA (bisfenol А)

1

2

3

4



ACCESIBIL

1 porţie la doar

5.40 Lei
inclus prețul laptelui



VARIANTE DE 
UTILIZARE

SLĂBIM FRUMOS
Câte 1 sau 2 porţii de cocktail zilnic.
La recomandarea specialistului, poate
înlocui cu succes una dintre mese
sau gustarea dintre mese.



BODYBUILDING 

Ca sursă suplimentară de proteine. 
Împreună cu una din mesele 
principale

+ cu 20 minute înainte de 
antrenament sau pe parcursul 
primei ore după acesta.



STIL DE VIAŢĂ 
ACTIV

1 sau 2 porţii de cocktail zilnic, în 
momentul în care apare senzaţia 
de foame şi realizaţi că nu aveţi 
timp pentru o masă completă.



Au grijă de frumuseţea 
proprie 

Cocktail-urile vor fi utile celor care

Valorifică timpul Doresc să aibă o 
greutate optimă

Fac sport Obosesc frecvent şi 
sunt stresaţi

Au probleme cu 
digestia



Apreciați valoarea unei porţii de 
Daily Delicious Beauty Shake

195 calorii

21 g proteină

11 nutrienţi pentru 
frumuseţe

Formulă proteică

ColagenVerisol ®

Gust natural

Fără OMG

Fără gluten

Fără grăsimi trans-

Uşor şi aerat




