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Chúng tôi trao cho quý vị SỨC MẠNH để trở thành phiên bản khỏe mạnh hơn 

của chính quý vị cùng QuiAri Energy. Với MaquiX®, chiết xuất hữu cơ siêu cô 

đặc độc quyền của chúng tôi, thổi bùng năng lượng tự nhiên{j}của trái maqui, 

chúng tôi đang giúp mọi người hoàn thành mọi việc cần làm.

Lý do quý vị sẽ hài lòng với 
QuiAri Energy

• Giúp tăng cường năng lượng

• Giúp tăng sự tập trung và mạch lạc

• Giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt

Đặc điểm

• Được nạp năng lượng nhờ{j}chiết xuất từ 
trái maqui hữu cơ siêu cô đặc, MaquiX®

• Giúp kích hoạt quá trình sinh nhiệt để 
đốt mỡ

• Chưa chiết xuất trà xanh tốt cho sức khỏe

• Thành phần có chiết xuất hạt cà phê xanh 
cho năng lượng bền bỉ

• Hỗn hợp năng lượng độc đáo hỗ trợ giảm 
cân với hiệu quả cao

*Các tuyên bố này chưa được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đánh giá.

Sản phẩm này không được dùng để chẩn đoán, điều trị, chữa trị hay phòng tránh bất cứ bệnh nào.

Trao SỨC MẠNH cho quý vị



Uống 1 viên, hai lần mỗi ngày. Sử dụng 

kết hợp QuiAri Energy với thức uống 

QuiAri Shake thơm ngon để tăng 

cường tối đa lợi ích và đưa mức năng 

lượng lên tầm cao mới.

Cách nạp năng 
lượng với
QuiAri Energy

Other ingredients: microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, stearic 
acid, rice extract, silica, sun�ower oil, pharmaceutical glaze (Polydextrose, 
hydroxypropyl methyl cellulose, carmine (color), titanium dioxide, talc, 
FD&C Blue #2, Medium chain triglycerides).

1 serving is equivalent to 1 – 2 cups of co�ee.

Not recommended for those sensitive to ca�eine. Results may vary.
Keep out of reach of children. Consult your physician if you are nursing, 
pregnant, taking medications, or have a medical condition.

MANUFACTURED IN A FACILITY THAT ALSO PROCESSES EGG, 
TREE NUTS, WHEAT, AND SHELLFISH

Energy Blend: 510mg †

Green Co�ee bean extract [(Co�ea robusta) 150mg ca�eine, 45mg 
chlorogenic acids], Green Tea leaf extract [45% epigallocate-
chin-3-O-gallate], Garcinia cambogia extract (15mg hydroxycitric 
acid), Cinnamon bark, Cayenne Pepper (fruit), MaquiX™ Blend 
[Maqui berry powder, whole fruit extract (Aristotelia chilensis)], 
Black Pepper (fruit), 
Ginger root 

† Daily value not established.

Serving Size: 1 Tablet
Servings Per Container: 60

Calcium (as calcium carbonate)
Chromium (as chromium polynicotinate)

165mg
200mcg

13%
571%

Supplement Facts
Amount Per Serving % Daily Value



Tôi nên sử dụng QuiAri Energy vào lúc nào?
Uống 1 viên, hai lần mỗi ngày. Uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày. QuiAri Energy đạt hiệu quả tối ưu khi sử 
dụng cùng với QuiAri Shake.

QuiAri Energy có giúp tôi giảm cân không?
Các thành phần độc quyền của chúng tôi phối hợp với nhau để thúc đẩy quá trình giảm cân và tăng 
năng lượng.

• MaquiX®: Trái maqui là siêu trái cây mới số 1 mới, chứa lượng chất oxy hóa nhiều gấp 5 lần 
tối đa so với bất cứ loại siêu trái cây nào khác. MaquiX® là chiết xuất hữu cơ siêu cô đặc của 
chúng tôi, thổi bùng năng lượng tự nhiên của trái maqui.

• Chiết xuất trà xanh: Chiết xuất trà xanh có thể giúp khởi động quá trình giảm cân khi 
dùng kết hợp với một chế độ ăn lành mạnh và tập thể dục.

• Hỗn hợp năng lượng: Là mấu chốt của quá trình sinh nhiệt giảm cân, Hỗn hợp năng 
lượng độc nhất vô nhị của chúng tôi giúp quý vị đốt calo và mỡ để giảm cân hiệu quả.

Trong Hỗn hợp năng lượng của chúng tôi có gì?
Hỗn hợp năng lượng của chúng tôi là sự kết hợp đã được tinh chỉnh cao độ của các thành phần được 
thiết kế để luôn duy trì cơ thể ở chế độ đốt mỡ lý tưởng.

• Vỏ cây quế: Có khả năng hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa và giúp tiêu viêm

• Ớt cayenne: Giúp tăng cường trao đổi chất, giúp giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ sức khỏe 
hệ tiêu hóa

• Tiêu đen: Chứa chất oxy hóa và thúc đẩy hấp thu dưỡng chất
• Gừng củ: Thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh và giúp chống viêm

QuiAri Energy cho tôi bao nhiêu năng lượng?
QuiAri Energy là sản phẩm khơi dậy năng lượng sạch và lành mạnh nhất! Với sự trợ giúp từ chiết xuất từ 
MaquiX®, hạt cà phê xanh và chiết xuất trà xanh, QuiAri Energy cung cấp năng lượng tự nhiên quý vị cần 
cho quý vị sức bền kéo dài suốt cả ngày, tương đương với một đến hai tách cà phê!

Tôi nhận được bao nhiêu khẩu phần QuiAri Energy?
Mỗi chai hoặc túi gói đơn cung cấp lượng viên nén đủ dùng cho một tháng.

Câu hỏi thường gặp


