PRODUKTINFORMATION

IT WORKS! KETO ENERGY

PULVER MED CITRONLIMESMAK SOM SMÄLTER I MUNNEN
Kosttillskott
30 portionsförpackningar (2 g vardera)
Ge din kropp energi och balans med It Works! Keto Energy som drivs
av KetoWorks! Med dessa snabbverkande energipaket, som är särskilt
framtagna för att minska trötthet och hålla energinivån uppe, får du
en energikick när du är på språng – inget vatten behövs!
Med varje smältpaket får du:
• En citron/lime-smaksatt koffeinfix från inkapslat koffeinpulver
• Vitamin B6 som håller dig vaken och gör att ditt nervsystem
fungerar normalt
• Krom som hjälper till att balansera din ämnesomsättning och
håller blodsockernivån i schack

GMO-FRI

I FARTEN

KETO

SOJAFRI

FAKTA OM KOSTTILLSKOTT
Nutrition Facts / Valeurs nutritionnelles / Información nutricional /
Nährwertinformation / Ravintotietoa / Voedingsinformatie / Innhold
per døgndose / Næringsindhold / Näringsinnehåll / Valori
nutrizionali
Per 2.0 g
Serving

Isomaltulose / Isomaltulosa / Isomaltuloosi / Isomalt / Palatinose /
Isomaltulosio

1624 mg

Caffeine / Caféine / Cafeína / Koffein / Kofeiini / Cafeïne / Caffeina

124 mg

Taurine / Taurina / Taurin / tauriini / taurina

25 mg

MCT oil / Huile TCM / Aceite TCM / MKT-Öl / MCT-öljy / MCT-olie / MCT-olje /
MCT-olja / Olio MCT

10 mg

Vitamin B6 / Vitamine B6 / Vitamina B6 / B6-vitamiini
Chromium / Chrome / Cromo / Chrom / Kromi / Krom / Chroom

% NRV* / VNR* /
VRN* / VNR* / NRV*
/ NRV* / ADH* / RI*

1 mg

70%

25 μg

62%

*NRV = Nutrition reference values / *VNR = valeurs nutritionnelles de référence / *VRN = Valor de referencia
de nutrientes / *VNR = valori nutrizionali di riferimento / *NRV = Nährstroffbezugswerte / *NRV = päivittäinen
ravintosuositus / *ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid / *RI = referanseinntak for en voksen
gjennomsnittsperson (8400 kJ/2000 kcal) / referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson
(8400 kJ/2000 kcal) / referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal)
Ingredients: Isomaltulose*, caffeine (contains hydrogenated palm- and coconut oil), natural flavourings, plant
extract (contains turmeric root (Curcuma longa L.) and Spirulina platensis), acid (citric acid), taurine, MCT-oil,
Överskrid
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anti-caking agent (silicon dioxide), pyridoxine hydrochloride, SiberianVARNING:
ginseng root extract
(Eleutherococcus
senticosus), green tea extract, Matcha green tea powder, chromium picolinate.
rekommenderad
daglig
dos.
*Isomaltulose is a source of glucose and fructose
Ingrédients : Isomaltulose*, Caféine (contient de l'huile hydrogénée Innehåller
de palme et dekoffein
coco), Arôme Naturel, Extrait
de plante [contient de la racine de curcuma (Curcuma longa L.) et de la Spirulina platensis], Acide (Acide Citrique),
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Huile TCM,
Anti-agglomérant
(dioxyde
silicium), Chlorhydrate de Pyridoxine, Extrait de racine de ginseng
sibérien (Eleutherococcus senticosus), Extrait de thé vert, Poudre de thé vert Matcha, Picolinate de chrome.
*L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose
Ingredientes: Isomaltulosa*, Cafeína (contiene aceite de palma hidrogenado y aceite de coco), Aromatizantes
naturales, Extracto de plantas [contiene raíz de cúrcuma (Curcuma longa L.) y Spirulina platensis], ácido (ácido
cítrico), Taurina, Aceite TCM, Antiaglomerante (dióxido de silicio), Clorhidrato de piridoxina, Extracto de raíz de
ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus), Extracto de té verde, Té verde matcha en polvo, picolinato
de cromo.
*La
isomaltulosa
fuente
y fructosa
Kosttillskott
är intees
ettuna
substitut
förde
englucosa
mångsidig
och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Innehåller
Zutaten:
Isomaltulose*, Koffein
(enthält
hydriertes
Palm- und Kokosöl), natürliche Aromastoffe, Pflanzenextrakt
koffein. Rekommenderas
ej för barn
eller gravida
kvinnor.
[enthält Kurkumawurzel (Curcuma longa L.) und Spirulina platensis], Säuerungsmittel (Zitronensäure), Taurin,
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MKT-Öl, Trennmittel (Siliziumdioxid), Pyridoxinhydrochlorid, Wurzelextrakt des Sibirischen Ginsengs
(Eleutherococcus senticosus), Grünteeextrakt, Matcha-Grüntee-Pulver, Chrompicolinat.
*Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle
Ainesosat: Isomaltuloosi*, kofeiini (sisältää hydrattua palmu- ja kookosöljyä), luontaiset maku- ja aromiaineet,

REKOMMENDERAD
ANVÄNDNING

INGET VATTEN
BEHÖVS

Andra ingredienser:
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senticosus), Ekstrakt av grø
(innehåller hydrerad *Isomaltulose er en kilde til
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palm- och kokosnötolja),
plantenextract [bevat kurku
taurine, MCT-olie, antiklont
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(Eleutherococcus senticosu
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*L'isomaltulosio è una fonte
(kiseldioxid),
pyridoxinhydroklorid, Non-GMO. On The Go. Keto D
Lemon lime melt technology
sibirisk ginsengrotWith Isomaltulose, Caffeine,
Chromium. Lemon lime ﬂavo
extrakt (Eleutherococcus
Food supplement. | 30 (2 g)
senticosus), grönt
OGM. PRET Á PARTIR. R
teextrakt, Matcha gröntSans
BESOIN D'EAU
tepulver, krompikolinat.Technologie soluble citron-li

Comprend de l'isomaltulose,

*Isomaltulos är en källa TCM,
till de la vitamine B6 et du
Complément alimentaire. | 3
glukos och fruktos
NET : 60 g

Sin OMG. Para llevar. Dieta K
Tecnología soluble lima limó
Con isomaltulosa, cafeína, ta
Sabor lima limón.
Suplemento alimenticio. | 30
NETO 60 g
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GVO-frei. PERFEKT FÜR UNT
EINNAHME OHNE WASSER.
pis-keto-energy-eu-sv-001
Direktpulver Zitrone-Limette
Mit Isomaltulose, Koffein, Ta
Zitrone-Limette-Aroma.
Nahrungsergänzungsmittel.
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Vad är It Works! Keto Energy?

Hur mycket socker innehåller It Works! Keto Energy?

It Works! Keto Energy ger dig omedelbar energi genom
dess “citron/lime smältteknologi.”

It Works! Keto Energy innehåller 1,6 g socker från
Palatinose™, en speciell kolhydrat som ger balanserad
energi. Det ger en söt smak utan eftersmak och
till skillnad från socker, som snabbt bryts ned och
absorberas av kroppen, bryts Palatinose™ ned långsamt
(4-5 gånger långsammare än vanligt socker) så man får
inga blodsockertoppar som kan utlösa hungerkänslor.

Smälttekniken gör det möjligt för pulvret att smälta
på din tunga – inget vatten behövs! Kicken från den
citron/lime-smaksatta energin drivs av en proprietär
energiblandning av vitamin B6, krom och inkapslad
koffein som hjälper till att ge din kropp energi, minska
trötthet och balansera ämnesomsättningen.
Vad betyder “smältteknologi”?
It Works! Keto Energy ”smälter”, eller löses upp på din
tunga och ger dig en omedelbar energikick när du är
på språng – inget vatten behövs! Som en del av denna
teknologi innehåller den proprietära energiblandningen
inkapslad koffein och vitamin B6, som hjälper till att
bibehålla den härligt söta och syrliga smaken av citron/
lime medan It Works! Keto Energy smälter i din mun.
Vad betyder “inkapslad koffein”?

Hur passar It Works! Keto Energy in i min keto-livsstil?
Eftersom det är ett lågkolhydrattillskott och de 1,6
g socker från Palatinose™ – ett sötningsmedel som
smakar naturligt – inte orsakar en insulintopp kan din
kropp förbli i ketos medan du använder It Works! Keto
Energy. Det passar bra in i din keto-dag när du behöver
en snabb energikick.
Innehåller It Works! Keto Energy BHB?
Nej, It Works! Keto Energy innehåller inte betahydroxybutyrat-salter (BHB).

It Works! Keto Energy löses upp på din tunga
omedelbart – inget vatten behövs! Detta är It Works!
Keto Energys citron/lime ”smältteknik.” Koffein kan
smaka väldigt bittert när det hälls direkt på tungan, så
vi kapslade in den för att bibehålla den söta och syrliga
citron/lime-smaken som du kommer att älska!

Hur använder jag It Works! Keto Energy?

Hur mycket koffein innehåller It Works! Keto Energy?

It Works! Keto Energy har en söt och syrlig citron/limesmak.

It Works! Keto Energy innehåller 124 mg inkapslat
koffein per paket. Detta är bara lite mer (cirka 5 %)
än mängden koffein som du får i en kopp med 300 ml
vanligt bryggkaffe.

It Works! Keto Energy smälter direkt på tungan - inget
vatten behövs! Öppna paketet, häll pulvret i munnen
och du är redo!
Vad smakar It Works! Keto Energy?

Hur skiljer sig It Works! Keto Energy från
energidrycker?
It Works! Keto Energy stöder din keto-livsstil med
de vitaminer och koffein som kickar igång energin
och minskar trötthet, samtidigt som det låga
sockerinnehållet från Palatinose (isomatulos) gör det
keto-vänligt för din lågkolhydratkost. It Works! Keto
Energy ger dig omedelbar energi i farten — ingen
behållare behövs!
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Kosttillskott är inte ett substitut för en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Innehåller
koffein. Rekommenderas ej för barn eller gravida kvinnor.
It Works! Marketing International UC, 45-46 James Place East, Dublin 2, Ireland
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Hur många paket It Works! Keto Energy kan jag ta på
en dag?
Ta 1 paket It Works! Keto Energy per dag. Då både
It Works! Keto Coffee och It Works! Keto Energy
innehåller koffein rekommenderar vi att du inte tar
dessa två KetoWorks-produkter exakt samtidigt.
När bör jag använda It Works! Keto Energy?
Ta denna snabbverkande på-språng-energi när din
kropp behöver ny energi.
Hur bör jag använda KetoWorks-produkter?
KetoWorks-produkterna är utformade för att hjälpa din
kropp att bränna fett för att få bränsle och mer energi.
• It Works! Keto Coffee kan avnjutas varmt eller kallt
när du behöver en energikick eller hålla hungern
under kontroll! Drick It Works! Keto Coffee det
första du gör på morgonen eller när du behöver
en kopp kaffe. Eftersom både It Works!
Keto Coffee och It Works! Keto Energy innehåller
koffein rekommenderar vi att du inte tar dessa två
KetoWorks-produkter exakt samtidigt.

Innehåller It Works! Keto Energy gluten?
It Works! Keto Energy är framtaget med glutenfria
ingredienser. Det är för närvarande inte testat för gluten
som kanske kan tillföras under tillverkningsprocessen.
Är It Works! Keto Energy veganskt?
Nej, det anses inte vara veganskt. Det är dock sojafritt,
fritt från mejeriprodukter och GMO-fritt.
Kan jag ta It Works! Keto Energy om jag är gravid?
Denna produkt innehåller koffein och rekommenderas
därför inte för gravida kvinnor. Vi rekommenderar att
du rådfrågar din läkare innan du använder någon av våra
produkter om du ammar.
Kan jag ge It Works! Keto Energy till mina barn?
It Works! Keto Energy rekommenderas endast för vuxna
som är 18 år eller äldre.

• Ge ditt liv ny kraft med en touch av keto-krämighet!
It Works! Keto Creamer fungerar som grädde i
varma och kalla drycker eller som ett alternativ till
grädde i keto-vänliga shakes och snacks.
• Behöver du en energikick under hektiska dagar?
Få energi var du än är med It Works! Keto Energy.
Stoppa ner ett paket i fickan, handväskan eller
gymväskan för omedelbar energi när du är på
språng och behöver det som mest – inget vatten
behövs! Eftersom både It Works! Keto Coffee
och It Works! Keto Energy innehåller koffein
rekommenderar vi att du inte tar dessa två
KetoWorks-produkter exakt samtidigt.
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