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PERFORMANCE SETE
®

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΑ 
 

 

 

  
 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 
Αθλητές που έχουν υψηλές απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης κατά τη διάρκεια 
αθλητικής δραστηριότητας. 

 

-Άμεση απορρόφηση. 
-Ικανοποίηση της δίψας 

-Συνεχής παροχή ενέργειας 

-Διατήρηση των επιδόσεων αντοχής. 
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ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ, ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, ΕΝΩ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. 

Λεμόνι Πορτοκάλι       Τροπική 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το Performance Sete Lemon επιτρέπει τη δημιουργία ενός διαλύματος, υποτονικού σε 
υδατάνθρακες και ηλεκτρολύτες, που μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση των επιδόσεων 
αντοχής και στην αύξηση της απορρόφησης νερού κατά τη διάρκεια σωματικής δραστηριότητας 
μεγάλης διάρκειας. Οι βιταμίνες που εμπεριέχονται συμβάλλουν στην ελάττωση της κόπωσης 
και της καταπόνησης (Βιτ. B2, B5, C), συντελούν στο φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό 
(Βιτ. B1, B2, B5, C) και στην ομαλή καρδιακή λειτουργία (Β1). Οι βιταμίνες συμβάλλουν επίσης 
στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες (βιταμίνες C, Β2). Το προϊόν περιέχει 
ελευθερόκοκκο, που είναι γνωστός για τις ιδιότητές του ως προσαρμογόνο τονωτικό και 
χρήσιμο ώστε να συντελεί στη φυσική άμυνα του οργανισμού. Δεν περιέχει γλουτένη 
(GlutenFree) και, ως εκ τούτου, είναι κατάλληλο για άτομα με κοιλιοκάκη ή δυσανεξία στη 
γλουτένη. 

 

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Διαλύετε το περιεχόμενο από 1 φακελάκι σε 500ml νερού και πίνετε αργά περίπου 50-100ml 
κάθε 15-20 λεπτά. 
Μέγιστη δόση:3 φακελάκια/ημέρα 

 

 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  

Ιδανικό προϊόν για την αποκατάσταση των υγρών και των ηλεκτρολυτών που χάνονται κατά 
τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.. 

 
  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΛΕΜΟΝΙ)  

Mαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη, φρουκτόζη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, κιτρικό νάτριο, κιτρικό 
κάλιο, χλωριούχο νάτριο, άρωμα, ανθρακικό ασβέστιο, ανθρακικό μαγνήσιο, L-ασκορβικό οξύ 
(βιταμίνη C), ελευθερόκοκκος (Eleutherococcus senticosus M.) 5% σαπωνίνες, γλυκαντική 
ουσία: ακεσουλφάμη Κ, χρωστικές: β-καροτένιο, ϋ-παντοθενικό ασβέστιο (παντοθενικό οξύ), 

υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη Β1), ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2). 
  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)  

Μαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη, φρουκτόζη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, κιτρικό νάτριο, κιτρικό 
κάλιο, χλωριούχο νάτριο, άρωμα, ανθρακικό ασβέστιο, ανθρακικό μαγνήσιο, L-ασκορβικό οξύ 

(βιταμίνη C), ελευθερόκοκκος (Eleutherococcus senticosus M.) 5% σαπωνίνες, γλυκαντική 
ουσία: ακεσουλφάμη Κ, χρωστικές: κοχενίλη, D-παντοθενικό ασβέστιο (παντοθενικό οξύ), 
υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη Β1), ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2). 

  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΤΡΟΠΙΚΗ)  

Μαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη, φρουκτόζη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, κιτρικό νάτριο, κιτρικό 
κάλιο, χλωριούχο νάτριο, αρωματικές ύλες, ανθρακικό ασβέστιο, ανθρακικό μαγνήσιο, 
γλυκαντική υλη: ακεσουλφάμη Κ, L-ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), χρωστικές: βητακαροτένιο, 

Γλυκαντικά: σουκραλόζη, D-παντοθενικό ασβέστιο (παντοθενικό οξύ) (Βιταμίνη Β5) 

υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη Β1), ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2).

 
Προειδοποιήσεις: Το προϊόν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως μέρος μιας ισορροπημένης 
διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Διατηρείται 
μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης αν δεν 
ανοιχτεί και αν συντηρηθεί κατάλληλα. Να φυλάσσεται 
σε δροσερό και σκιερό μέρος. Δεν περιέχει νανδρολόνη 
και τεστοστερόνη, β2-αγωνιστές, διουρητικά, 
αμφεταμίνες και εφεδρίνη. 

 

Διατροφικός πίνακας 

 Ανά 100 gr Ανά 
φακελάκι 

  Energy  
 

kcal 237 118 

kJ 1007 503 

  Typical Values  
 

Λίπη 0.00 gr 0.00 gr 

Από τα οποία κορεσμένα 0.00 gr 0.00 gr 

Υδατάνθρακες 85.81 gr 18.87 gr 

Από τα οποία σάκχαρα 49.73 gr 10.93 gr 

Φυτικές ίνες 0.00 gr 0.00 gr 

Πρωτεΐνη 0.02 gr 0.00 gr 

Χλωριούχο Νάτριο (Nax2,5) 2.67 gr 0.6 gr 

Βιταμίνη C 
136.4 mg 

(173% NRV) 
30 mg (38% 

NRV) 

Βιταμίνη Β5 
8.18 mg 

(136% NRV) 
1.8 mg 

(30% NRV) 

Βιταμίνη Β2 
2.18 mg 

(155% NRV) 
0.48 mg 

(34% NRV) 

Βιταμίνη Β1 
1.91 mg 
(173% NRV) 

0.43 mg 
(38% NRV) 

Άλας υδροχλωρικού οξέος 
273 mg 

(36% NRV) 
60.1 mg 

(8% NRV) 

Κάλιο 
114 mg 
(32% NRV) 

25 mg 
( 7% NRV) 

Ασβέστιο 
273 mg 
(36% NRV) 

60.1 mg (8% 
NRV) 

Μαγνήσιο 
114 mg 
(32% NRV) 

25 mg (7% 
NRV) 

 

NRV: Nutrient Reference Values (adults) according to Reg. 
(EU) No 1169/2011 

Σημείωση: Οι πιστοποίησεις VEGAN & VEGETARIAN δεν 
αναφέρονται στην γεύση πορτοκάλι 
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