
SUPERBEETS ofurfæði 
sem stingur keppinautana af

100% lífrænn rauðrófukristall
Nitric Oxide bætir blóðflæði sem er 

þungamiðja í allri virkni líkamans. 
Allt að 30% æðaútvíkkun,  30% meiri súrefnisupptaka, 

réttur blóðsykur, aukin fitubrennsla, 
20% meira þrek orka og úthald. 

Nitric Oxide N-O = 30 flöskur 
af rauðrófusafa 500 ml

N-O = 90 rauðrófur
1 dós = 90 rauðrófur

www.superbeets.is

Rauðrófukristall
stingur keppinautana af *



Nitric Oxide náttúruleg kynörvun fyrir karla og konur

= =
1  BEETELITE skot

 
6 rauðrófur 2 flöskur af safa 

1 teskeið SUPERBEETS 3 rauðrófur 
1 flaska af safa 500 ml 
eða 25 rauðrófuhylki

1 dós superbeets:
30 daga skammtur. 
1 teskeið daglega 
(2 tsk. fyrir æfingar) 
blandað í 150 ml af vatni.
Bætt blóðflæði 30 mín eftir inntöku.
Hver skammtur 
endist 6 tíma í líkamanum.
100% lífrænt og því fullkomlega öruggt

Eftir fertugt framleiðir líkaminn 50% minna Nitric Oxide.    
SUPERBEETS örvar Nitric Oxide framleiðslu strax.

Betra blóðflæði, allt að 30% æðaútvíkkun,
30% meiri súrefnisupptaka, réttur blóðsykur, 
aukin fitubrennsla, 20% meira þrek orka og 

úthald, hraðar bata eftir æfingar. 
Bætt ris hjá körlum, aukin kynörvun kvenna. 

Nitric Oxide hefur áhrif á og bætir: 
Blóðþrýsting, kólesteról, hjarta- æða- og taugakerfi, 
þvagblöðru og ristil, lifur, nýru, ofnæmiskerfi, heila, 

skapferli, þynnku, astma, lungnaþembu. 
Ríkt af andoxunarefnum.

 
Hvað gera rislyf
The release of nitric oxide molecules 
causes erection.

Betra blóðflæði
Betri líðan - betri heilsa

Aldur

Menn
Konur

Eftir fertugt Nitric Oxide



Nitric Oxide
Nóbelsverðlaun 1998 – Sameind ársins 1992

Neogenis leiðandi í  rannsóknum á Nitric Oxide

Nóbels verðlaun og Nitric Oxide
Árið 1998 fengu  þrír vísindamenn, (Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro og dr. Ferid Murad), 
Nóbelsverðlaun fyrir uppgötvun sína á tilvist sameindar í líkamanum sem smýgur í gegnum 
himnur og stjórnar virkni fruma. Þessi sameind er Nitric Oxide; gastegund sem samanstend-
ur af einni köfnunarefnissameind og einni súrefnissameind líkt og finnst í andrúmsloftinu. 
Þekjufrumur slagæða framleiða Nitric Oxide sameindina sem gefur frá sér boðefni um að 
slaka á nærliggjandi vöðvum, sem aftur veldur æðavíkkun. 

Þessi uppgötvun á Nitric Oxide olli byltingu í vísindaheiminum og í kjölfarið hófust rannsóknir 
um allan heim sem síðar leiddu til frekari staðfestingar á að Nitric Oxide hefur áhrif á marga 
mikilvæga þætti sem tengjast hjarta- og æðakerfi líkamans. Þessir þættir eru: stjórnun vöð-
va, æða- og taugakerfis, varnir gegn bólgum og sýkingum, stjórnun blóðþrýstings, og mikil-
vægast af öllu, að viðhalda ákjósanlegu blóðflæði. En blóðflæði er þungamiðjan í allri virkni 
líkamans og sér um súrefnis- og næringarflutning til allra líffæra hans. Auk þessa, bætir 
Nitric Oxide einnig boðefnaflutning heilafruma sem hafa áhrif á skilningarvit og skapferli.

Þessi uppgötvun á Nitric Oxide breytti ekki bara hugmyndafræði lyfja heldur nýtist einnig  
íþróttafólki, því þegar kemur að hreyfingu og þjálfun þá bætir Nitric Oxide m.a efnaskipti 
glúkósa, eykur samdráttarhæfni vöðva og starfsemi hvatbera, sem bætir öndun og súrefnis-
upptöku.

Neogenis rannsóknarstofan
Dr. Nathan Bryan, yfirmaður Neogenis rannsóknarstofunnar í Austin, Texas, hóf samstarf 
með ofangreindum Nóbelsverðlaunahöfunum til að rannsaka Nitric Oxide enn frekar og nú, 
20 árum síðar, má sjá afrakstur erfiðis hans í vörum sem hjálpa fólki að lifa heilbrigðara lífi.

Nitric Oxide birgðir í líkamanum
Regluleg hreyfing og holl, fjölbreytt fæða sem er auðug af andoxunarefnum, (sérstaklega 
C og E vítamíni), er hjálpleg en því miður ekki nóg til að auka framleiðslu líkamans á Nitric 
Oxide og viðhalda heilbrigðu magni þess til lengri tíma. Með aldrinum fara birgðir líkamans 
þverrandi, og eftir fertugt framleiðir hann mun minna Nitric Oxide en hann þarf. Lausnin á 
þessu, að mati Neogenis teymisins, er að taka inn Neogenis fæðubótarefni daglega.

Neogenis ofurfæði sem stingur keppinautana af
Þar sem nítrat og nítrit er mest að finna í rauðrófum hefur Neogenis rannsóknarstofan unnið 
fæðubótarefni sín úr þeim, svo líkaminn geti framleitt meira Nitric Oxide okkur til heilsu-
bótar. Gerðar voru ítrekaðar rannsóknir á fjölda rauðrófutegunda og ein að lokum valin út 
frá yfirburðum hennar umfram aðrar. Þessar súper rauðrófur eru ræktaðar við bestu skilyrði, 
100% lífrænt og búin til úr þeim rauðrófukristall með einstöku vinnsluferli sem Neogenis 
hefur einkaleyfi á. Útkoman er ofurfæði í hæsta gæðaflokki sem stingur keppinautana af. 

Nitric Oxide náttúruleg kynörvun fyrir karla og konur



Umboð: www.vitex.is - www.neogenis.com

TEGUND N-O
Nitric Oxide

VIRKNI
EFTIR TÍMA

N-O VIRKNI
 FYRIR ALLA KALORÍUR KOLVETNI SYKUR POTASSIUM

RAUÐRÓFU
KRISTALL 

10 g
43 AU 30 mín JÁ 30 8 gr 7 gr 170 mg

RAUÐRÓFU
SAFI 1 lítri

11 AU 90 min NEI 110 26 gr 24 gr 0

RAUÐRÓFU
EXTRACT

0 AU 0 NEI 35 8 gr 6 gr 0

RAUÐRÓFU
1 TAFLA
1 HYLKI 

0 AU 0 NEI 19 4 gr 2 gr 0

Nitric Oxide  tafla - Samanburður á tegundum.
Nítrat í rauðrófum þarf að umbreytist í nítrit í munninum sem verður svo að Nitric 
Oxide í líkamanum. Nitric Oxide magn í samanburðartöflunni er mælt í AU stjarn-
fræðieiningum (Astronomical units) í sérstakri vél (EcoPhysics, CLD88Y). Aðeins eru 
tvær slíkar til í heiminum.
 
Taflan sýnir greinilega yfirburði SuperBeets kristals umfram aðrar tegundir. Neo-
genis ræktar sérstakar lífrænar rauðrófur sem innihalda mesta magn af nítrati af 
öllum tegundum sem til eru. Neogenis Labs hefur einkaleyfi á einstöku vinnslu- og 
þurrkunarferli (við mjög lágt hitastig) sem tryggir að öll næringarefnin halda sér 
fullkomlega. Neogenis hefur einnig tryggt að allir geta fengið Nitric Oxide áhrif af 
SuperBeets kristallnum þeirra en staðreyndin er að allt að 40% mannfólks hefur ekki 
réttu bakteríurnar í munninum sem þarf til að umbreytingin geti átt sér stað. Þ.e ferlið 
úr Nítrati yfir í Nitric Oxide

SUPERBEETS yfirburðir

Nitric Oxide styrkur eftir tegundum
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BEETELITE           Rauðrófusafi

 

SUPERBEETS
Rauðrófuduft
Rauðrófutöflur

Rauðrófuhylki

1. Superbeets dós
= 30 flöskur af
rauðrófusafa 500 ml 
eða 90 rauðrófur

500 ml
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(X) 1 hylki = engin N-O virkni


