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Get Up
Přípravek s energetizujícím účinkem, 
stimulující, má vliv na hladinu 
energetického metabolismu, 
podporuje normální činnost nervové 
soustavy a kardiovaskulárního 
systému. Kompozice 13 složek se 
synergickým účinkem, jejíž základ 
tvoří cenný komplex vitamínů 
ze skupiny B spolu s hořčíkem, 
L-argininem a biotinem. Jejich 
účinek doplňují přírodní extrakty z 
guarany, chaluhy a červené řepy.

Get Up má pozitivní vliv na 
psychický a fyzický výkon. 
Je ideální náhražkou kávy – 
povzbuzuje, aktivuje, snižuje 
míru námahy bez zatěžování 
organismu kofeinem. Jeho 
účinek nespočívá pouze v tom, že 
nezpůsobuje nervozitu a neklid, 
který je typický při nadměrné 
konzumaci kávy, ale také 
doplňuje vitamín B a hořčík, 
které se ztrácí při konzumaci kávy. 

Složky obsažené 
v přípravku 
příznivě působí 
také na činnost 
kardiovaskulárního 
systému. Regulují 
hladinu homocysteinu, 
jehož nadměrné 
množství zvyšuje riziko 
mozkové příhody, 
infarktu a působí 
nepříznivě na cévy.

Dávka Get Up se výborně 
vstřebává díky své 
tekuté formě a přináší 
pocit přílivu energie, 
okysličuje organismus, 
což provází někdy 
příjemné mravenčení na 
kůži, osvěžující zčervenání 
jako po fyzické námaze. 
Co je důležité, tyto efekty 
se uvolňují postupně a 
udržují se dlouhodobě.

ENERGETICKÝ METABOLISMUS, NERVOVÝ 
A KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

PRO KOhO?
Pro všechny, kdo potřebují zvýšit hladinu 
energie, mají problémy s „ranním startem”, 
cítí únavu během dne.

Pro ty, kdo chtějí omezit pití kávy nebo 
energetických nápojů a doplnit nedostatky 
způsobené nadměrnou konzumací 
kofeinu.

Pro ty, kteří hledají podporu myšlenkových 
procesů během učení nebo při práci.

Pro ty, kdo pečují o činnost srdce, cév, 
imunitního systému, trávicí soustavy  
a stav vlasů, kůže, nehtů.

>>> Nevhodné pro děti do 18 let, těhotné a kojící ženy a diabetiky.

JAKÉ MÁ úČINKY?
Zvyšuje energetický 
metabolismus, přispívá 
k normálnímu získávání 
energie během 
metabolických procesů, 
snižuje míru únavy a tím 
usnadňuje obnovování 
energie.

Podporuje normální 
činnost nervového 
systému a normální 
činnost neurologických  
a psychologických funkcí. 
To má pozitivní vliv na 
duševní schopnosti, 
udržuje pozornost   
a bdělost.

Přispívá k regulaci 
hladiny homocysteinu 
a díky tomu má 
pozitivní účinek na stav 
kardiovaskulárního 
systému.

Podporuje normální 
funkci imunitního 
systému, trávicí soustavy 
(regulace hmotnosti, 
zdraví střev, pocit sytosti).

Podílí se na udržení 
normálního stavu kůže, 
vlasů, zubů, kostí.



CUKR   
V zNÁMÝCh 
VÝROBCÍCh:

Cola
300 ml

Ice Tea
500 ml

Ovocný jogurt
300 ml

Get Up
1 porce

CO OBSAhUJE?
.	 8	vitamínů	ze	skupiny	B: 

niacin (vitamín B3, PP) ve 
formě kyseliny nikotinové, 
kyselina pantotenová 
(vitamín B5), tiamin (vitamín 
B1), riboflavin (vitamín 
B2), vitamín B6 (pyridoxin), 
vitamín B12 (kobalamin), 
kyselina listová (vitamín B9), 
biotin (vitamín B7, H)

.	 hořčík

. L-argninin vysoké kvality, 
získávaný v procesu 
fermentace v Evropě

.	 extrakt	z	chaluhy 
standardizovaný   
na 0,1% jódu

.	 extrakt	z	guarany
 10% kofeinu (15 mg kofeinu)

.	 sušená	červená	řepa,	stévie 
– přírodní rostlinné sladidlo, 
dextróza

7 x

4,5 x

8 x

0,1 x

(stévie a dextróza)

GET UP PErfEkTně rEGEnErUjE orGanismUs Po 
Užívání alkoholU. jE skvělý na Tzv. ‘kocovinU’.

Vlasy, kůže, 
nehty

Trávení, 
hmotnost

Nervová soustavaKardiovaskulární 
systém

Vitalita, 
únava Odolnost

NIACIN A ‘fLUShING EffECT’
Get Up je bohatým zdrojem vitamínu B3 (ve formě kyseliny nikotinové), který má vliv jak na 
energetický metabolismus a pocit únavy, tak na činnost nervové soustavy a činnost psycho-
logických funkcí.

Co	je	zajímavé,	její	účinek	můžete	pocítit	na	vlastní	kůži!
Několik minut po vypití dávky Get Up se obvykle objeví tzv. ‘flushing effect’, který se projevu-
je jemným mravenčením na kůži, často doprovázeným osvěžujícím zčervenáním kůže. Tento 
efekt je spojený s rozšiřováním cév, zlepšením prokrvení a efektivnější dodávkou kyslíku do 
buněk Tvého těla.



VS.VVS.

6 x

DOPLNĚK STRAVY
GET UP vs.
ENERGETICKÝ
NÁPOJ
PŘI PRAVIDELNÉM
POUŽÍVÁNÍ

PODPORUJE ČINNOST 
KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU

ZVYŠUJE RIZIKO 
INFARKTU

MALÁ DÁVKA KOFEINU 
MÍRNĚ POVZBUZUJE

10	mg	/	dávka

VELKÁ DÁVKA KOFEINU V NADMĚRNÉM 
MNOŽSTVÍ (PODRÁŽDĚNÍ, AGRESE)
80-100	mg	/	dávka

SLAZENÝ PŘÍRODNÍ 
STÉVII A DEXTRÓZOU

0,5	g	/	dávka

SLAZENÉ CUKREM NEBO GLUKÓZOVO-
FRUKTÓZOVÝM SIRUPEM
30	g	/	dávka

ZLEPŠUJE 
KONCENTRACI

NARUŠUJE 
KONCENTRACI

PODPORUJE ČINNOST 
NERVOVÉ SOUSTAVY,  MŮŽE 

ZMÍRŇOVAT ÚZKOSTNÉ STAVY *
* při pravidelném používání

MŮŽE ZVYŠOVAT 
STRES A ÚZKOSTNÉ 
STAVY *

PODPORUJE ČINNOST 
VNITŘNÍCH ORGÁNŮ

ZATĚŽUJE ČINNOST 
VNITŘNÍCH ORGÁNŮ

PŘÍRODNÍ CHUŤ UMĚLÉ CHUŤOVÉ LÁTKY
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ENERGETICKÝ 
METABOLISMUS

NERVOVÁ 
SOUSTAVA

SRDEČNĚ-CÉVNÍ 
SYSTÉM

. Synergie účinků 13 složek

. Zdroj 8 důležitých vitaminů  
ze skupiny B

. Zdroj vysoce kvalitního L-argininu, 
guarany, chaluhy a hořčíku 

. Podporuje více než 30 zdravotních 
procesů v organizmu*

. Přirozeně povzbuzuje,   
bez zatěžování kofeinem

. Doplňuje nedostatky hořčíku   
a vitamínů ze skupiny B

. 1 dávka obsahuje až 743% doporučené 
dávky niacinu (podle RHP)

* Podle zdravotních tvrzení (z nařízení 432/2012,  
stanoviska EFSA týkající se zdravotních tvrzení)
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wellu.eu wellugroup wellu_group

Tvůj distributor


