Τα υψηλής ποιότητας συμπληρώματα διατροφής της UBERFIT περιέχουν 100% φυσικά
συστατικά συμπληρώνοντας τις ανάγκες του οργανισμού. Τα προϊόντα της UBERFIT είναι
Vegan προϊόντα, δεν περιέχουν ζάχαρη, υποκατάστατα, συντηρητικά, αρώματα ή
χρωστικές ουσίες. Δεν περιέχουν επίσης σόγια ή λακτόζη ούτε γενετικά τροποποιημένα
συστατικά.
Απολειστικός Αντιπρόσωπος
Megatron LTD
Πληροφορίες και Τηλεφωνικές Παραγγελίες : 99 626137
Παραγγελίες μέσω email : megatronas@gmail.com
ή online Παραγγελίες στο www.megatron.com.cy
Δωρεάν Παράδοση σε όλη την Κύπρο στα κατα τόπους γραφεία της ACS Courier και
Akis Express

Αναλυτικά τα προϊόντα UBERFIT

UBERFIT BODYFIT+ Αδυνατίζει και εξαφανίζει τα περιττά κιλά.
αγοράστε online
Νέο φυσικό, αποτελεσματικό προϊόν για την απώλεια βάρους. Αδυνατίστε και χάστε τα
περιττά κιλά, εύκολα, γρήγορα και υγιεινά. Η επιλογή και η μοναδική σύνθεση των
φυσικών
συστατικών
εξασφαλίζουν
βέλτιστα
αποτελέσματα.
Συστατικά: Εκχύλισμα φασολιών νεφρού 160mg, εκχύλισμα πράσινου καφέ 130mg, σκόνη Chlorella Vulgaris 120mg, σκόνη φρούτων
Ananas 100mg, σκόνη κριθαριού 100mg, εκχύλισμα Guarana 80mg, καφεΐνη 9.6mg, εκχύλισμα Garcinia Cambogia 70mg, εκχύλισμα
πράσινου τσαγιού 60mg, εκχύλισμα Ginseng 60mg, βιταμίνη B3 16mg, Ψευδάργυρος 10mg, Εκχύλισμα Μαύρου Πιπεριού 10mg,
Βιταμίνη B6 1.4 mg, Βιταμίνη B2 1.4mg, Χρώμιο 40μg.

UBERFIT BRAIN+ Βελτιώνει την μνήμη και την πνευματική διαύγεια.
αγοράστε online
Περιέχει φυσικά θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την
λειτουργία του εγκεφάλου, την μνήμη, το ανοσοποιητικό σύστημα, την πνευματική
διαύγεια,
την
γνωσιακή
λειτουργία
και
την
εγκεφαλική
εστίαση.
Συστατικά: Μαγνήσιο 100 mg, ψευδάργυρος 10 mg, σελήνιο 55 μg, βιταμίνη C 50 mg, βιταμίνη Β1 1,1 mg, βιταμίνη Β2 1,4 mg, νιασίνη
16 mg, παντοθενικό οξύ 6 mg, βιταμίνη Β6 1,4 mg, βιταμίνη Β12 2 , 5 μg, Φολικό Οξύ 200 μg, Βιταμίνη D3 25 μg, Βιταμίνη Κ2 75
μg, Βιοτίνη 100 μg, Βιταμίνη Ε 70 mg, Καφεΐνη 150 mg, L-Τ heanin 200 mg.

UBERFIT DESIRE+ Για καλύτερη ερωτική ζωή και σεξουαλική επίδοση.
αγοράστε online
Επιτέλους ένα πρωτοποριακό φυσικό προϊόν για καλύτερη σεξουαλική επίδοση και
ευχαρίστηση. Tα ενεργά συστατικά του, βοηθούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
της στυτικής λειτουργίας, αυξάνει τη λίμπιντο, την ερωτική επιθυμία και την σεξουαλική
επίδοση.
Συστατικά: Αργινίνη 800mg ,, Cordyceps μανιτάρι σε σκόνη 120mg, Εκχύλισμα Guarana 84.mg Davon Cafeine 10 mg, Ginkgo Biloba
φύλλα σε σκόνη 60mg, Citrullin 40 mg Εκχύλισμα σπόρου σταφυλιού 40 mg, Εκχύλισμα μανιταριού Cordyceps 40mg, Εκχύλισμα
Astragalus 40 mg, Εκχύλισμα Tribulus 40mg, Rhaponticum Carthamoids 40 mg Maca Root Extract 40 mg, Ginseng Extract 20 mg,
Rose root Extract 10 mg Vitamin E 6mg, Zinc 5mg, Selenium 27.9 mg, Vitamin D3 2.5mg, Vitamin B12 1.26mg

UBERFIT IMMUNE+ Θωρακίζει τον οργανισμό από ιούς & μικρόβια.
αγοράστε online
Ενδυναμώνει και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. θωρακίζει και προστατεύει τον
οργανισμό από μικρόβια, ιούς και λοιμώξεις. Τα πλούσια φυσικά συστατικά του,
αναζωογονούν και ενισχύουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού και συμβάλλουν στην
ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Συστατικά: Εκχύλισµα µούρων αρόνια, hedgehog goatee powder,Burma spirulina, σκόνη φύλλων τσουκνίδας, εκχύλισµα σπόρου
σταφυλιού, βήτα κλουκάνη, φουµαρικό σίδηρο, DL-άλφα τοκοφερυλεστέρα, κιτρικός ψευδάργυρος, συνένζυµο Q10, ρετινυλ
παλµιτοϋλοχλωρίδιο, Σεληνίτης νατρίου.

UBERFIT MOOD+ Για καλύτερη διάθεση, ευεξία και ζωτικότητα.
αγοράστε online
Βελτιώνει την διάθεση, την ευεξία, αυξάνει την ζωτικότητα, μειώνει την κούραση και την
κόπωση. Υποστηρίζει την κανονική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Βελτιώνει και
διατηρεί την πνευματική και την διανοητική λειτουργία. Βοηθά στην αντιμετώπιση της
κατάθλιψης.
Μειώνει
το
άγχος
και
το
στρες.
Συστατικά: Klein Leaf Extrakt 200 mg, Bacopa Monnieri Extract 20 mg, Niacin 8 mg, Pantothenic Acid 3,6 mg, Vitamin B1 1,5 mg,
Vitamin B2 2mg, Vitamin D3 5µg, Vitamin B6 0,8 mg, Vitamin B12 2,5 µg, Folic Acid 100 mg , Βιοτίνη. 50 mg.

UBERFIT RELAX+ Για ένα ευχάριστο και ήρεμο ύπνο.
αγοράστε online
Το Relax+ περιέχει όλα εκείνα τα φυσικά συστατικά για την καταπολέμηση της
αυπνίας,της ανησυχίας, του άγχους και βοηθά να απολαμβάνετε ένα ευχάριστο και ήρεμο
ύπνο. Τα ενεργά συστατικά του, βοηθούν στη χαλάρωση και καταπολεμούν το στρες και
το
άγχος.
Συστατικά: Βιταμίνη B6 1.4mg, Ashwagandha 340mg, Hoppen 300mg, Lavender 200mg, L-Tryptophan 100mg, L- Theanin 100mg,
Passion Flower Extract 100mg, Baldrian Root Extract 60mg, Melisssa Extract 30mg, Melatonin 1.0 mg.

UBERFIT CURCUMA+ Κουρκουμίνη – Η Δύναμη της Φύσης
- Ανακουφίζει από τους πόνους των αρθρώσεων.
- Βελτιώνει τα συμπτώματα της αρθρίτιδας
- Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.
- Βελτιώνει την λειτουργία του εγκεφάλου.
- Μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικών και καρδιακών επιπλοκών.
- Βοηθά στην απώλεια βάρους. Διεγείρει την πέψη.
- Βοηθά στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης.
- Αντιοξειδωτικό, Αποτοξινωτικό, Αντιφλεγμονώδες.
Συστατικά: Εκχύλισμα κουρκουμίνης 315.8 mg, κουρκουμινοειδή 300.0 mg, οργανική κουρκουμίνη 300.0 mg,παράγωγα
κουρκουμίνης 15.0 mg,παράγωγα πιπερίνης 9.5mg , εκχύλισμα μαύρου πιπεριού 10.0 mg

