Isotonic Drinks - Vitamin & Natural products
Η Εταιρεία Oshee Polsκa με βάση την Κρακοβία της Πολωνίας ιδρύθηκε το 2008 από μία ομάδα
επαγγελματιών όπου μέσα σε 9 χρόνια κατάφερε να είναι το ΝΟ.1 στην Πολωνική αγορά στα Ισοτονικά
και βιταμινούχα ποτά. Το πλεονέκτημα της Εταιρείας OSHEE είναι ότι διαθέτει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων
η οποία καλύπτει τις ανάγκες όλων των καταναλωτών.
Αυτό που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τα προϊόντα OSHEE είναι η καινοτομία, η μοναδικότητα και οι πολύ καλές
τιμές έναντι της αξίας των προϊόντων.
Η Εταιρεία OSHEE είναι παρούσα σε 34 χώρες σε 3 ηπείρους.
Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες της Ευρώπης στην παραγωγή Ισοτονικών και βιταμινούχων ποτών.
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TI EINAI ΤΟ ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΟΤΟ OSHEE?
Το Ισοτονικό ποτό OSHEE είναι ένα πρωτοποριακό ποτό για τη νέα γενιά ανθρώπων που ζουν μία δραστήρια ζωή.
Κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής άσκησης ο οργανισμός χάνει υγρά καθώς και σημαντικές βιταμίνες,
υδατάνθρακες, ηλεκτρολύτες όπως νάτριο και κάλιο. Τα ισοτονικά ποτά OSHEE χάρη στην προηγμένη σύνθεση
τους με υδατάνθρακες, ηλεκτρολύτες (νάτριο και κάλιο) και πέντε βασικές βιταμίνες Β3, Β5, Β6, Β7 και Ε
προσφέρουν στο σώμα όλη την απαραίτητη ενυδάτωση για την αύξηση των επιπέδων αντοχής και για
μεγαλύτερη ενέργεια. Ο κύριος σκοπός του είναι να ρυθμίζει το νερό και τους ηλεκτρολύτες στον ανθρώπινο
οργανισμό και να υποστηρίζει το μυϊκό σύστημα.

OSHEE ISOTONIC DRINK
Oshee Multifruit Sport Drink 750ml
Oshee Lemon Sport Drink 750ml
Oshee Orange Sport Drink 750ml (For Runners)
Oshee Lime Mint Sport Drink 750ml (For Bike riders)
Oshee Zero Multifruit Sport Drink 750ml

Oshee Isotonic Sports Drink 750ml
Τα ισοτονικά ποτά multifruit sport drink και Lemon Sports Drink
περιέχουν μία επαγγελματικά σχεδιασμένη φόρμουλα. Χάρη στους
ηλεκτρολύτες (Νάτριο και Κάλλιο) και βιταμίνες (B3, B5, B6, B7, E) δεν
ξεδιψούν μόνο αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι παρέχουν στον
οργανισμό ενυδάτωση η οποία αυξάνει άμεσα την ενέργεια και τα
επίπεδα αντοχής.

Oshee Multifruit Sport Drink 750ml
Oshee Lemon Sport Drink 750ml

Oshee Orange Sport Drink 750ml (ΓΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ)
Η ειδικά αναπτυγμένη του φόρμουλα με κολλαγόνο έχει θετική δράση στις αρθρώσεις
ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Επιπρόσθετα το Oshee Isotonic Sports Drink
For Runners είναι εμπλουτισμένο με μαγνήσιο και κάλιο που βοηθούν στον ισοζυγισμό
των ηλεκτρολυτών για καλύτερη λειτουργεία των μυών. Επίσης είναι εμπλουτισμένο με
σύμπλεγμα βιταμινών Β.
Νιασίνη - Βοηθά στην μείωση της κούρασης
Βιταμίνη Β6 - Βοηθά στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Βιοτίνη – Βοηθά στη διατήρηση κανονικής δραστηριότητας του μεταβολισμού.
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Oshee Lime Mint Sport Drink 750ml (ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ)
Το Oshee Lime Mint Sport Drink με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα λάιμ και
μέντας έχει ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα που περιέχει BCAA, το οποίο επιδρά
θετικά στην απόδοση κατά τη διάρκεια της άσκησης και στη μείωση της κούρασης
μετά την άσκηση. Επιπλέον το ισοτονικό ποτό είναι εμπλουτισμένο με κάλιο που
επιδρά θετικά στο ηλεκτρολυτικό υπόλοιπο και βοηθά στη διατήρηση της σωστής
λειτουργείας των μυών.
Βιταμίνες Β: Niacin – Μειώνει το αίσθημα κούρασης.
Βιταμίνη Β6 - Βοηθά στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Biotin – Βοηθά στη διατήρηση του σωστού μεταβολισμού ενέργειας.
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Oshee Zero Multifruit Sport Drink 750ml
Μηδέν ζάχαρη, μηδέν θερμίδες, μηδέν συμβιβασμός – αυτά είναι τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Oshee Zero Multifruit Sport Drink. Δημιουργήθηκε για
εκείνους που ασκούν σωματική δραστηριότητα αλλά και θέλουν να διατηρούν την
σιλουέτα τους, το υπέροχο σε γεύση ποτό Oshee Zero Multifruit όχι μόνο σβήνει
αποτελεσματικά τη δίψα, αλλά αναπληρώνει επίσης τα αποθεματικά του σώματός με
βιταμίνες της ομάδας Β.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Μηδέν θερμίδες
Μηδέν ζάχαρη
Βιταμίνες Β3, Β5, Β6, Β7, Ε

TI EINAI ΤΟ ΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΟ ΝΕΡΟ OSHEE?
Τα OSHEE VITAMIN WATER είναι τα νέα βιταμινούχα νερά που αποτελούν το τέλειο συμπλήρωμα για τις αυξημένες
καθημερινές ανάγκες της νέας σύγχρονης γενιάς των ανθρώπων. Αποτελούν ένα μοναδικά υπέροχο συνδυασμό
από νερό και γεύσεις φρούτων. Είναι χωρίς συντηρητικά, τεχνητά αρώματα και χρώματα και είναι εμπλουτισμένα
με βιταμίνες και μίκρο-μάκρο στοιχεία απαραίτητα για την καλή λειτουργία του οργανισμού.
Είναι ένα προϊόν για καταναλωτές για τους οποίους η υγιεινή γεμάτη ενέργεια ζωή είναι προτεραιότητα.
Δεν περιέχει συντηρητικά και χρώματα. Είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν που συνδυάζει την τελευταία τεχνολογία
εμφιαλώματος και πρωτοποριακής μπουκάλας.

Oshee Vitamin Waters H2O

Oshee Vitamin H2O Lemon/Orange 555ml
Oshee Vitamin H2O Red Grape &
Dragon Fruit 555ml
Oshee Vitamin H2O Herbal 555ml
Oshee Vitamin H2O Zero 555ml

Oshee Vitamin H2O Lemon/Orange 555ml
Το Oshee Μαγνήσιο βιταμίνη νερό + Vit. Β6 είναι ένας μοναδικός συνδυασμός από νερό με υπέροχη γεύση λεμόνι και
πορτοκάλι, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μικρό - μακρό στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία
του οργανισμού. Παρέχει 100% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης αυτών των στοιχείων.
Το μαγνήσιο είναι ένα μικροστοιχείο που αναγεννά τα ζωντανά κύτταρα.
Επιπλέον, έχει θετική επίδραση στις διαδικασίες πήξης του αίματος, ρυθμίζει την
ανάπτυξη του σκελετικού συστήματος, αυξάνει τις αμυντικές αντιδράσεις του
οργανισμού και ενισχύει το καρδιαγγειακό σύστημα. Έχει αντί-στρες και
αντί-φλεγμονώδεις ιδιότητες. Μειώνει το επίπεδο της χοληστερόλης και προστατεύει
από βλάβη του μυοκαρδίου. Παράλληλα βοηθά στην υψηλού επιπέδου αθλητική
απόδοση αφού λόγω της αυξημένης εφίδρωσης, βοηθά όλους όσους γυμνάζονται να
αποφεύγουν ανεπιθύμητες μυϊκές κράμπες.
Βιοτίνη βοηθά στη διατήρηση υγιούς δέρματος και μαλλιών.

MAGNESIUM + B6

Oshee Vitamin H2O Red Grape & Dragon Fruit 555ml
Το Oshee Vitamin Water-Vitamins & Minerals είναι ένας μοναδικός συνδυασμός από νερό με υπέροχη γεύση Red Grape
& Dragon fruit. Είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μικρό - μακρό στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη
λειτουργία του οργανισμού. Παρέχει 100% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης αυτών των στοιχείων.
Νιασίνη και Β12 βοηθούν στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος και στη
διατήρηση των ευρύθμων ψυχολογικών λειτουργιών όπως και στη μείωση του
αισθήματος της κούρασης και της κόπωσης.
Ο ψευδάργυρος βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του νευρικού συστήματος, όπως
επίσης βοηθά στη διατήρηση της υγείας του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών.
Β6 βοηθά στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

VITAMINS AND MINERALS

Oshee Vitamin H2O Herbal 555ml
Χαρακτηρίζεται από τη μοναδική του γεύση μέντας, τσουκνίδας και πικραλίδας. Επιπλέον δεν έχει τεχνητά
χρώματα, συντηρητικά και τεχνητά αρώματα και έχει μόνο 5 θερμίδες ανά μερίδα.
Περιέχει βιοτίνη B7, η οποία συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και κόπωσης
και βιταμίνη Β6, η οποία εξυπηρετεί πάνω από 100 διαφορετικές λειτουργίες
στον οργανισμό. Είναι συνένζυμο που συμμετέχει στο σχηματισμό των ερυθρών
αιμοσφαιρίων, σύνθεση πρωτεϊνών από τα κύτταρα και στην παραγωγή των
νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο (σεροτονίνη), καθώς και στην απελευθέρωση
της αποθηκευμένης ενέργειας.

HERBAL

Oshee Vitamin H2O Zero 555ml
Μηδέν ζάχαρη, μηδέν θερμίδες, μηδέν συμβιβασμός – αυτά είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά του OSHEE ΖΕΡΟ
Vitamin. Δημιουργήθηκε για όσους ασκούν σωματική δραστηριότητα αλλά και για όσους θέλουν να μείνουν σε φόρμα.
Το μοναδικό αθλητικό ποτό , υπέροχο σε γεύση Oshee Vitamin Zero όχι μόνο ξεδιψά αποτελεσματικά αλλά επίσης
αναπληρώνει τα αποθεματικά του σώματος με βιταμίνες της ομάδας Β.
Βιταμίνη Β6 - εξυπηρετεί πάνω από 100 διαφορετικές λειτουργίες στον οργανισμό. Είναι
συνένζυμο που συμμετέχει στο σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, σύνθεση
πρωτεϊνών από τα κύτταρα και στην παραγωγή των νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο
(σεροτονίνη), καθώς και στην απελευθέρωση της αποθηκευμένης ενέργειας.
Βιταμίνη C – Υπάρχει στα εσπεριδοειδή, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα στις σωστές
λειτουργίες του, αυξάνει την ενέργεια και βοηθά στην μάχη κατά των ασθενειών.
Μαγνήσιο – Βοηθά στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος.

ZERO

Oshee Vitamin Fruit
Το OSHEE Vitamin Fruit είναι ένας ξεδιψαστικός συνδυασμός από διάφορους χυμούς φρούτων και
βιταμινών χωρίς ανθρακικό και χωρίς οποιαδήποτε συντηρητικά.
Oshee Vitamin Dragon Fruit Cans 330ml
Oshee Vitamin Pomegranate Fruit Cans 330ml
Oshee Vitamin Passion Fruit Cans 330ml

+

=

Oshee Vitamin Tea
Το OSHEE VITAMIN TEA είναι ένας συνδυασμός της υψηλότερης ποιότητας τσαγιού και μιας ομάδας βιταμινών B
(Βιταμίνη ομορφιάς). Είναι το πρώτο προϊόν στην αγορά που συνδυάζει εξαιρετική γεύση τσαγιού και αντιξιοδιτικές
ιδιότητες, ενώ την ίδια ώρα εμπλουτίζει τον οργανισμό με βιταμίνες.
Oshee Vitamin Tea Zero Peach 555ml - Μηδέν Ζάχαρη - Μηδέν
θερμίδες. Πρώτο στην αγορά βασισμένο σε τσάι υψηλής ποιότητας. To
Oshee Vitamin Tea Zero είναι χωρίς συντηρητικά και χωρίς θερμίδες
είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνες και διατίθεται στην υπέροχη
γεύση ροδάκινου.
Oshee Vitamin Tea Earl Grey & Lemon 555ml – Το τσάι Vitamin Tea
Earl Grey & Lemon διεγείρει την δραστηριότητα του εγκεφάλου και
βελτιώνει την διάθεση. Περιέχει βιταμίνες και ανόργανα συστατικά που
παρέχουν στο σώμα μας ζωτικότητα και αυξημένη ανοσία. Τα
φλαβονοειδή μειώνουν την αρτηριακή πίεση.
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