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نوشیدنی های انرژی زا با فرمول های مختلفی تولید می شوند که به خاطر ویژگی هایی همچون 
افزایش توان فیزیکی، کاهش خستگی و اضطراب و بهبود عملکرد سیستم ایمنی و عصبی در 

سراسر دنیا طرفداران بی شماری از جمله ورزشکاران را به خود اختصاص داده است. 
نوشیدنی های انرژی زا موجب نشاط و همچنین افزایش توان عضالنی شده، خواب آلودگی 

را کاهش داده، متابولیسم بدن را تسریع نموده و گردش خون را بهبود می بخشند. افرادی که 
فعالیت های بدنی زیادی، مثل فعالیت های ورزشی دارند می توانند با استفاده از این محصوالت 

قوای بدنی و ساعات فعالیت خود را به چند برابر افزایش دهند.
   ENERGY JUICEشرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز با ارائه نوشیدنی انرژی زای سالم با نام

)آبمیوه انرژی زا( و بهره مندی از تکنولوژی برتر در امر تولید، استاندارد باال و کیفیت مطلوب 
محصوالت گامی فراتر در عرصه رقابت گذاشته و سالمت مصرف کنندگان خود را تضمین می نماید.

محصوالت این خانواده با طعم دهنده های گیاهی طبیعی خود نسبت به سایر نوشیدنی های 
انرژی زا، از انرژی بخشی بیشتر و میزان قند کمتر برخوردار است، زیرا در این محصول از کنسانتره 

میوه ها به عنوان شیرین کننده استفاده شده است و همین امر باعث می شود این نوشیدنی 
عالوه بر انرژی رسانی سریع، فرد را از فواید یک آبمیوه طبیعی به همراه انواع ویتامین هایی که 

در محصول به کار رفته بهره مند سازد. 



:EnergyJuiceترکیباتموثر
 B انواع ویتامین

این محصوالت حاوی مقادیر قابل توجهی ویتامین های B می باشند. این ویتامین ها در کبد و 
عضالت ذخیره می شوند اما چون محلول در آب هستند، مقدار اضافه آن معمواًل از طریق ادرار دفع 

می شوند. 
ویتامین های گروه B در سالمتی ما نقش بسیار مهمی ایفا می نمایند و باید آن ها را از طریق 
رژیم غذایی دریافت نمود. این ویتامین ها در سوخت و ساز انرژی و تجزیه مواد مغذی برای 

تأمین انرژی بدن نقش مهمی ایفا می کنند. هر نوع ویتامین B وظیفه خاص خود را در بدن ما 
برعهده دارد.

ویتامین B2)ریبوفالوین(: کمک به سوخت و ساز کربوهیدرات، اسیدهای آمینه، پروتئین و چربی
ویتامین B3)نیاسین(: آزاد کردن انرژی از کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین  / کمک به سنتز 

گلیکوژن / تقویت کننده رشد مو
ویتامین B6: تولید سلول های قرمز خون / سوخت و ساز اسید آمینه و کربوهیدرات / کنترل 

افسردگی
ویتامین B5: افزایش تولید انرژی و تنظیم فعالیت متابولیسمی بدن / کمک به تجزیه چربی، 

کربوهیدرات و پروتئین / موثر در رویش مو
ویتامین B12: تنظیم عملکرد سلول ها در دستگاه گوارش، مغز استخوان و بافت عصبی / کمک 

به کاهش کم خونی
حفظ سطوح کافی ویتامین B برای ورزشکاران بسیار حائز اهمیت است زیرا در صورت کمبود 

ویتامین B  ممکن است تمام انرژی که با دقت تمام وارد بدن می شود، بطور کامل مورد 
استفاده قرار نگیرد. این ویتامین ها  تضمین می کنند که از تمامی انرژی دریافتی بهترین 

استفاده را برده و تا پایان فعالیت فرد را پر انرژی نگاه دارند.

کافئین:
كافئين یک آلکالوئید است که در بیش از 60 گیاه )از جمله چای و قهوه( یافت می شود. این 

ماده محرک چربی سوزی و همچنین محرك سيستم عصبي مركزي است که کمک می کند 
احساس خواب آلودگی در فرد به طور موقت رفع شده و سطح هوشیاری افزایش یابد. 

کافئین در رفع خستگي، افزايش تمركز، اتساع عروق خوني، افزايش ظرفيت عملكرد جسمي و 
ذهني و افزايش استقامت موثر است. مصرف کافئین در کنار کربوهیدرات ها پس از تمرین های 

ورزشی، سرعت بازسازی ذخایر گلیکوژن )منابع انرژی قندی( در عضالت را افزایش می دهد و 
دردهای عضالنی ناشی از تمرین های ورزشی را تا حد قابل توجهی تسکین می دهد.

تائورين:
تائورين يك آمينو اسيد است که بدن به طور طبیعی قادر به تولید آن می باشد. با این حال در 
زمان استرس، بيماري، خستگی های جسمی و آسيب ها که نیاز بدن به این آمینو اسید افزايش 

می يابد، بدن نمی تواند به میزان الزم تائورين تولید نماید. 
این ماده در بدن نقش هاي بسياري برعهده دارد. از جمله آنها نقش تائورين در ساخت بافت 
عضالنی است. همچنین این ماده از اجزای اصلی صفرا است كه جهت هضم چربيها، كنترل 

كلسترول خون و جذب ويتامين های محلول در چربی به آن نيازمندیم. 
تائورين يك آنتی اكسيدان است که بدن را سم زدايی می کند، فشار خون و اضطراب را كاهش 
می دهد و مصرف آن موجب تحريك سيستم عصبی، افزايش انرژی، رفع خستگی، نشاط آوری، 



افزايش استقامت و رفع استرس می شود. 
:C ویتامین

ویتامین C همواره به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی بدن شناخته شده است. با این حال 
این ویتامین ارزشمند در رفع افسردگی، خستگی و همینطور حفظ سالمت پوست و مو نیز بسیار 

حائز اهمیت است. 
ویتامین C یک آنتی اکسیدان قوی است که موجب ترمیم پوست، افزایش سطح کالژن و حفظ 

جوانی پوست می گردد و مصرف آن به جذب بهتر آهن، به خصوص آهن موجود در غذاهای 
گیاهی کمک می کند.  این ویتامین در تولید پروتئین های دخیل در متابولیسم چربی ها موثر 

است و از سلول ها در برابر آسیب ناشی از رادیکال های آزاد محافظت می نماید.

ENERGYJUICEدرسهطعمتولیدمیشود:

ENERGYJUICEسیبودارچین 
انرژی و نشاط فوق العاده + ضد خستگی 

دارچین: رفع کننده خستگی و کسالت، افزایش دهنده انرژی، التیام بخش،
افزایش اکسیژن رسانی به سلول های بدن، تنظیم کننده قند خون

سیب: تقویت کننده اعصاب و مغز، آرام بخش اعصاب، شاداب کننده پوست
   C  حاوی ویتامین های ب2 ،ب3، ب5، ب6 ، ب12 و

طعم  دهنده سیب زرد، دارچین و مخلوط میوه های استوایی 

ENERGYJUICEتوتفرنگیونعناع 
انرژی و نشاط فوق العاده +  افزایش هوشیاری و تمرکز

توت فرنگی: کمک به حفظ سالمت قلب، کنترل فشار خون باال، 
سرشار از ویتامین، افزایش هوشیاری و تمرکز 

نعناع: آرام بخش و نشاط آور، تقویت کننده اعصاب، 
برطرف کننده خستگی روحی و جسمی 

   C  حاوی ویتامین های حاوی ویتامین های ب2، ب3، ب5، ب6، ب12 و
طعم دهنده توت فرنگی، نعناع و مخلوط میوه های استوایی  

ENERGYJUICEلیموونعناع 
انرژی و نشاط فوق العاده +  افزایش عملکرد جسم و ذهن

لیمو: طراوت بخش پوست، آرام بخش ، افزایش دهنده ایمنی بدن 
و افزایش دهنده سالمت، افزایش شادابی و نیروی جوانی

نعناع: آرام بخش و نشاط آور، تقویت اعصاب، 
برطرف کننده خستگی روحی و جسمی 

   C  حاوی ویتامین های حاوی ویتامین های ب2 ،ب3، ب5، ب6، ب12 و
طعم دهنده لیمو، نعناع و مخلوط میوه های استوایی 


