MATCHA X
Främjar ökad energy och
förbränning

matcha X

m

30-DAGARSSTUDIE AV MATCHA X
En 30-dagarsstudie som genomfördes nyligen för att mäta effekterna av Matcha X, ger
oss tydliga resultat beträffande dess fördelar

Deltagare gick ner i genomsnitt 1.5 kg.
Den maximal viktnedgången hos våra deltagare var 6.3 kg.
Deltagarnas kroppsfett reducerades med i genomsnitt 5%
Den maximal fettreduktionen hos våra deltagare var 21%.
Deltagarna blev i genomsnitt 5 cm smalare runt midjan.
Den deltagare som upplevde den största minskningen
förlorade 14 cm runt midjan. Participants lost an average
of 1.2 inches off of their hips, with the maximum being
4.3 inches.
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För dem som kämpar för att gå ner i vikt med traditionella metoder med bantning och
träning, erbjuder Matcha X användarna en produkt som ökar ämnesomsättningen,
sätter fart på förbränningen och ger den energi som behövs för att lyckas bättra på
träning, vilket främjar fettförbränningen.
Främjar förbränningen: Matcha är fylld av antioxidanter som kallas katekiner (en typ
av polyfenoler), och eliminerar därmed fria radikaler, saktar ner åldrandet och optimerar
din förbränning.
Rengör och återställer: Den japanska filosofen Taisen Deshimaru sade, “Tänk med
hela din kropp”. Rikedomen av klorofyll i Matcha ger idealiska föryngrande egenskaper.
Det tillför syre till dina celler, återbildar dem och bygger upp blodet. Som rengörare
neutraliserar det fria radikaler, oskadliggör toxiner och dämpar strålningsskador.
Minskar trötthet: Det naturligt förekommande koffeinet och theofyllinet i Matcha
stimulerar vakenhet och ger mental klarhet, vilket gör det till ett nyttigare alternativ till
energidrycker och kaffe. Dessutom sker absorberingen i blodet mycket diskret, vilket
motverkar de ökända energidalar som kommer med de flesta koffeinhaltiga drycker.

KOMMENTARER
FRÅN DELTAGARE I
MATCHA X-STUDIEN
“Jag tränade intensivare när jag
drack Matcha X på morgonen.”
“Min aptit dämpades och jag
noterade förbättrad prestation bade
på träning och på jobbet.”
“Min erfarenhet av den här produkten de senaste fyra veckorna
har överträffat mina förväntningar
så här långt. Det sträcker sig från
förbättrad sömn till bättre återhämtning efter fysisk aktivitet, i synnerhet
i det läget då jag tidigare kände mig
öm i musklerna.”
“Min hy har blivit finare, och jag
sover mycket bättre.”
“Helt fantastiskt! Jag behöver
mer av den här produkten! Jag är
överförtjust eftersom jag har lyckats
hålla mig under en viktgräns som
jag inte ens har lyckats ta mig ner
till tidigare i tre månader.”
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mATCHA X
AM

MATCHA X
PM

NUTRITIONAL INFORMATION

NUTRITIONAL INFORMATION

Serving Size 1 packet (9 g)
Servings Per Container 30 packets

Serving Size 1 packet (9 g)
Servings Per Container 30 packets

Mängd/Servering

%RI*

Per 100g

Mängd/Servering

%RI*

Per 100g

Energi
143.4KJ-33.8 KCAL
1594kJ-374.96kcal
Protein
0.64g
7.07 g
Fett
0g		
0 g
mättad
0g
0 g
Salt
5.37 mg
59.67mg
Kolhydrater
7.88 g
3%
86.67 g
Socker
1g
†
11.11 g
Kostfiber
3.75 g
12%
41.67 g
Lösliga fibrer
2.65 g
†
29.44 g
olösliga fibrer
1.11 g
†
12.33 g
Totalt Polyfenoler
300 mg
†
3333.33 g

Energi
142KJ-33.4 KCAL
1578kJ-371.28kcal
Protein
0.473g
5.26g
Fett
0g		
0 g
of which Saturated
0g
0 g
Salt
4.51 mg
50.11 mg
Kolhydrater
7.88 g
3%
87.56 g
Socker
1.36 g
†
15.11 g
Kostfiber
4.1 g 12%
41.67 g
Lösliga fibrer
2.67 g
†
29.67 g
Olösliga fibrer
1.44 g
†
16 g
Totalt Polyfenoler
300 mg
†
3333.33 g

* Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
Your daily values may be higher or lower depending on your
calorie needs.

* Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
Your daily values may be higher or lower depending on your
calorie needs.

† Reference Intake Value is not established.

† Reference Intake Value is not established.

INNEHÅLL: Thermogenic Blend (Natural & Artificial Ginger
Flavor, Unicity Matcha Green Tea**, Green Tea
Extract, L-Carnitine Tartrate, Black Tea Extract, African
Mango Seed Extract, Panax Ginseng Powder, Cayenne
Powder.), Unicity Fiber Blend (Resistant Maltodextrin, Gum
Acacia, Guar Gum, Xanthan Gum.), Fructose, Silicon Dioxide
(E-551), Citric Acid (E-330), Sucralose.

INNEHÅLL: Thermogenic Blend (Natural & Artificial Ginger
Flavor, Unicity Matcha Green Tea**, Green Tea
Extract, L-Carnitine Tartrate, Black Tea Extract, African
Mango Seed Extract, Panax Ginseng Powder, Cayenne
Powder.), Unicity Fiber Blend (Resistant Maltodextrin, Gum
Acacia, Guar Gum, Xanthan Gum.), Fructose, Silicon Dioxide
(E-551), Citric Acid (E-330), Sucralose.

** Unicity Matcha Green Tea is a blend of Matcha Green Tea
and Resistant Maltodextrin.

** Unicity Matcha Green Tea is a blend of Matcha Green Tea
and Resistant Maltodextrin.

Natural Supplement with Sweetener.

Natural Supplement with Sweetener.
KOSHER

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING;
Blanda innehållet I en påse med 235-300 ml varmt eller kallt vatten.

KOSHER

