
Κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής άσκησης, ο οργανισμός χάνει νερό καθώς και σημαντικές βιταμίνες, υδατάνθρακες, 
ηλεκτρολύτες όπως νάτριο και κάλιο. Τα ισοτονικά ποτά Oshee περιέχουν επιστημονικά σχεδιασμένη φόρμουλα. Χάρη στους 
ηλεκτρολύτες (νάτριο και κάλιο) και τις βιταμίνες  Β3, Β5, Β6, Β7, Ε μπορούν όχι μόνο να ξεδιψάσουν αλλά το πιο σημαντικό, 
παρέχουν στο σώμα βέλτιστη ενυδάτωση που αμέσως αυξάνει την ενέργεια και το επίπεδο αντοχής.

Oshee 750 ml 
Multifruit/Λεμόνι/Σαγκουίνι/Γκρειπφρουτ/Ροζ γκρειπφρουτ

Περιέχουν : Β3(νιασίνη), Β5(παντοθενικό οξύ), Β6 (πυριδοξίνη), Β7(βιοτίνη), E

• Οι βιταμίνες της ομάδας Β συμβάλλουν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης
• Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες

Το OSHEE πορτοκάλι είναι κατάλληλο για δρομείς επειδή περιέχει:
• Βιταμίνες της ομάδας Β - συμβάλλουν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης
• Βιταμίνη Ε - συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες
•  Κάλιο - συμβάλλει στην κανονική λειτουργία των μυών και στη διατήρηση της 
κανονικής αρτηριακής πίεσης
• Μαγνήσιο - συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης, στην ισορροπία 
των ηλεκτρολυτών και στην κανονική λειτουργία των μυών, στη διατήρηση των 
κανονικών οστών

ΙΣΟΤΟΝΙΚΆ ΠΟΤΆ OSHEE



Το OSHEE μοσχολέμονο-μέντα είναι κατάλληλο για 
ποδηλάτες επειδή περιέχει:
• Βιταμίνες της ομάδας Β - συμβάλλουν στη μείωση της 
κούρασης και της κόπωσης
• Βιταμίνη Ε - συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων 
από το οξειδωτικό στρες
• Το κάλιο συμβάλλει στην κανονική λειτουργία των μυών 
και στη διατήρηση της κανονικής αρτηριακής πίεσης
• Τα αμινοξέα BCAA βοηθούν στη δημιουργία νέων 
ινών στους μύες και στην αναγέννηση αυτών που έχουν 
υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της άσκησης

Οshee Multi zero/Λεμόνι zero
Το OSHEE απευθύνει το μήνυμά του σε ενεργούς ανθρώπους. Μεταξύ 
αυτών, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν διαφορετικά αθλήματα 
επαγγελματικά ή ως χόμπι και όσοι ακολουθούν τις τρέχουσες τάσεις στη 
ζωή τους. Εμπνέουμε, ενθαρρύνουμε τη δράση, προωθούμε τη σωματική 
δραστηριότητα και τον υγιεινό τρόπο ζωής • Xωρίς θερμίδες • Χωρίς ζάχαρη

•Χωρίς ζάχαρη και χρωστικές • 1kcal στα 100 ml

Περιέχουν: Β3 (νιασίνη), Β5 (παντοθενικό οξύ), Β6 (πυριδοξίνη), Β7 (βιοτίνη), E και καρνιτίνη

Οshee pure zero

• Βιταμίνες της ομάδας Β - συμβάλλουν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης
• Βιταμίνη Ε - συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες
• Καρνιτίνη - Βοηθάει στο μεταβολισμό του λίπους, αυξάνει τις αθλητικές επιδόσεις

ΒΙΤΑΜΙΝΟΎΧΟ ΝΕΡΟ OSHEE
Τα βιταμινούχα νερά Oshee περιέχουν βιταμίνες και μέταλλα που συμβάλλουν στην 
τόνωση και άμυνα του οργανισμού, στη καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, 
στη μείωση της κούρασης και κόπωσης, στην καλή λειτουργία της μνήμης και στη 
συγκέντρωση. 

•Χωρίς συντηρητικα 
• Χωρις τεχνητα χρωματα 
και αρωματα 

•Με βιταμίνες

•Χωρίς συντηρητικά 
• Χωρίς τεχνητά χρώματα 
και αρώματα 

•Με βιταμίνες
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Oshee Vitamin Water 555ml
•  Με βιταμίνες της ομαδας Β και ψευδάργυρο
   (γεύση κόκκινο σταφύλι και φρούτα του δάσους)
•  Με βιταμίνες της ομάδας Β και μαγνήσιο (γεύση 

λεμόνι και πορτοκάλι)
•  Xωρις ζάχαρη-με βιταμίνες της ομάδας Β και 

ψευδάργυρο (γεύση λεμόνι και λάιμ)


