
TỜ RƠI VỀ 
SẢN PHẨM



Cảm nhận sự khác biệt
Tại QuiAri, chúng tôi cung cấp những sản phẩm với kết 
quả mà quý vị có thể CẢM NHẬN! Với sản phẩm từ siêu 
trái cây số 1 mới của thế giới, trái Maqui, chúng tôi có sứ 
mệnh giúp quý vị giảm cân, cảm thấy tuyệt vời và tăng 
mức năng lượng.

Sử dụng
Mỗi buổi sáng, ngay sau khi thức dậy

Tần Suất
Hàng ngày để nuôi dưỡng cơ thể đến trạng thái
hoàn hảo

Chúng tôi nỗ lực để sản phẩm có thể đến tay tất cả những 
người muốn có một lối sống khỏe mạnh hơn, nên chúng tôi 
luôn làm việc chăm chỉ để tạo ra một mô hình kinh doanh 
nơi sản phẩm có giá cả phải chăng tại tất cả hơn 200 thị 
trường mà chúng tôi phục vụ. Ngoài ra, nói về hiệu quả sản 
phẩm, thì QuiAri chỉ sử dụng những loại vitamin và dưỡng 
chất thiết yếu chất lượng cao nhất.

Đội ngũ điều hành của chúng tôi, với tổng số năm kinh 
nghiệm là hơn 150 trong lĩnh vực Tiếp thị mạng lưới, là 
những chuyên gia trong việc cung cấp dưỡng chất với 
công nghệ mới nhất cho các Nhà tiếp thị và Khách hàng 
của mình. Mối quan hệ cộng tác giữa TS. Juan Hancke, nhà 
khoa học số 1 thế giới về trái Maqui, và Bob Reina, Người 
sáng lập kiêm CEO của chúng tôi, đã đem lại sự đột phá về 
dinh dưỡng – chiết xuất MaquiX® độc quyền của chúng 
tôi. Đội nhóm chúng tôi luôn cập nhật những tin tức và xu 
hướng mới nhất về dinh dưỡng, đem đến cho quý vị 
những sản phẩm ưu việt, được thiết kế để giúp quý vị có 
ngoại hình và cảm nhận tốt nhất có thể.
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Giảm Cân

Tăng mức năng lượng



Hàng ngày để nuôi dưỡng cơ thể đến trạng thái
hoàn hảo

Chúng tôi nỗ lực để sản phẩm có thể đến tay tất cả những 
người muốn có một lối sống khỏe mạnh hơn, nên chúng tôi 
luôn làm việc chăm chỉ để tạo ra một mô hình kinh doanh 
nơi sản phẩm có giá cả phải chăng tại tất cả hơn 200 thị 
trường mà chúng tôi phục vụ. Ngoài ra, nói về hiệu quả sản 
phẩm, thì QuiAri chỉ sử dụng những loại vitamin và dưỡng 
chất thiết yếu chất lượng cao nhất.

Đội ngũ điều hành của chúng tôi, với tổng số năm kinh 
nghiệm là hơn 150 trong lĩnh vực Tiếp thị mạng lưới, là 
những chuyên gia trong việc cung cấp dưỡng chất với 
công nghệ mới nhất cho các Nhà tiếp thị và Khách hàng 
của mình. Mối quan hệ cộng tác giữa TS. Juan Hancke, nhà 
khoa học số 1 thế giới về trái Maqui, và Bob Reina, Người 
sáng lập kiêm CEO của chúng tôi, đã đem lại sự đột phá về 
dinh dưỡng – chiết xuất MaquiX® độc quyền của chúng 
tôi. Đội nhóm chúng tôi luôn cập nhật những tin tức và xu 
hướng mới nhất về dinh dưỡng, đem đến cho quý vị 
những sản phẩm ưu việt, được thiết kế để giúp quý vị có 
ngoại hình và cảm nhận tốt nhất có thể.

GIẢM 
CÂN



QuiAri Shake
Xin nâng ly vì sức khỏe của quý vị

Không lợn cợn.
Không ứ bột sau khi nếm. 
Không thêm đường.

Chẳng có thứ gì trên thế giới lại giống như sản phẩm này! Hãy 
thưởng thức món đồ uống lắc 120 calo, hương vị hấp dẫn 
mà không chút áy náy với cơ thể tập hợp các loại vitamin và 
khoáng chất thiết yếu và chiết xuất MaquiX® được hòa trộn 
cân bằng, thúc đẩy sức mạnh chống oxy hóa gấp 10 lần.

Hãy lựa chọn vị chocolate thơm ngon, đậm đà và vị vanilla 
êm dịu giống như thể chiếc bánh sinh nhật mà quý vị yêu 
thích. Chỉ cần cho thêm một thìa hay một gói đơn vào 12 
ounce nước lạnh. Khuấy đều và thưởng thức. Dùng kết hợp 
với QuiAri Energy để cho hiệu quả tốt nhất.

Giảm Cân

Contains milk & soy

Keep out of reach of children
MANUFACTURED IN A FACILITY THAT ALSO PROCESSES EGG, 
TREE NUTS, WHEAT, AND SHELLFISH

Other Ingredients Whey Protein Concentrate, Soy Protein Isolate, 
Resistant Maltodextrin, Medium Chain Triglycerides, Natural Flavors 
(Vanilla), Tricalcium Phosphate, Guar Gum, Potassium Phosphate, 
Xanthan Gum, Potassium Chloride, Salt, Rebaudioside A, Sucralose, 
Bacillus coagulans, MaquiX™ Blend [Maqui Berry Powder, Maqui Whole 
Fruit Extract (Aristotelia chilensis)], Spinach Leaf Powder, Chlorella, 
Broccoli Sprout Extract, Kale Leaf Powder, Alfalfa Leaf Powder, Spirulina.

Serving Size: 1 Scoop (34g)
Servings Per Container: 28

† Daily value not established.
* Percent values are based on 2,000 calorie diet.

Amount Per Serving % Daily Value
Calories
 Calories from Saturated Fat
Total Fat
 Saturated Fat
Cholesterol
Total Carbohydrate
 Dietary Fiber
 Total Sugars
Protein
Vitamin A (as retinyl palmitate)
Vitamin C (ascorbic acid)
Vitamin D (as cholecalciferol) 
Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl acetate)
Thiamin (as thiamin hydrochloride)
Riboflavin 
Niacin (as niacinamide)
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride)
Folate (as folic acid)
Vitamin B12 (as cyanocobalamin)
Biotin 
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate)
Calcium 
Iodine (from Atlantic kelp) 
Magnesium (as magnesium oxide)
Zinc (as zinc citrate)
Copper (as copper citrate)
Manganese (as manganese sulfate)
Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate)
Sodium
Potassium

120
20
3.5g
2.5g
25mg
9g
6g
< 1g
16g
750mcg
30mg
5mcg
10mg
0.7mg
0.9mg
10mg
1mg
330mcg DFE
3mcg
150mcg
5mg
580mg
75mcg
180mg
7mg
1mg
1mg
200mcg
200mg
470mg

4%*
13%*
8%
3%*
21%*
†
32%*
83%
33%
25%
67%
58%
69%
63%
59%
83%
125%
500%
100%
45%
50%
43%
64%
111%
43%
571%
9%
10%

Other Ingredients: Whey Protein Concentrate, Soy Protein Isolate, 
Resistant Maltodextrin, Cocoa, Medium Chain Triglycerides, Tricalcium 
Phosphate, Natural Flavors (Chocolate), Guar Gum, Potassium Phosphate, 
Potassium Chloride, Xanthan Gum, Salt, Rebaudioside A, Sucralose, 
Bacillus coagulans, MaquiX™ Blend [Maqui Berry Powder, Maqui Whole 
Fruit Extract (Aristotelia chilensis)], Spinach Leaf Powder, Chlorella, Broccoli 
Sprout Extract, Kale Leaf Powder, Alfalfa Leaf Powder, Spirulina.
Contains milk & soy

Serving Size: 1 Scoop (34g)
Servings Per Container: 28

† Daily value not established.
* Percent values are based on 2,000 calorie diet.

Amount Per Serving % Daily Value

Calories
 Calories from Saturated Fat
Total Fat
 Saturated Fat
Cholesterol
Total Carbohydrate
 Dietary Fiber
 Total Sugars
Protein
Vitamin A (as retinyl palmitate)
Vitamin C (ascorbic acid)
Vitamin D (as cholecalciferol) 
Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl acetate)
Thiamin (as thiamin hydrochloride)
Riboflavin 
Niacin (as niacinamide)
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride)
Folate (as folic acid)
Vitamin B12 (as cyanocobalamin)
Biotin 
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate)
Calcium 
Iron 
Iodine (from Atlantic kelp) 
Magnesium (as magnesium oxide)
Zinc (as zinc citrate)
Copper (as copper citrate)
Manganese (as manganese sulfate)
Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate)
Sodium
Potassium

120
20
3.5g
2.5g
25mg
8g
6g
< 1g
16g
750mcg
30mg
5mcg
10mg
0.7mg
0.9mg
10mg
1mg
330mcg DFE
3mcg
150mcg
5mg
580mg
1.2mg
75mcg
180mg
7mg
1mg
1mg
200mcg
200mg
580mg

4%*
13%*
8%
3%*
21%*
†
32%*
83%
33%
25%
67%
58%
69%
63%
59%
83%
125%
500%
100%
45%
7%
50%
43%
64%
111%
43%
571%
9%
12%

* Các tuyên bố trên trang này chưa được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đánh giá. Các sản phẩm này không được dùng 
 để chẩn đoán, điều trị, chữa trị hay phòng tránh bất cứ bệnh nào.

** Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, các loại thuế, phí và lệ phí khác có thể sẽ được tính tại thời điểm giao hàng.

Vanilla Chocolate

Keep out of reach of children
MANUFACTURED IN A FACILITY THAT ALSO PROCESSES EGG, 
TREE NUTS, WHEAT, AND SHELLFISH

QuiAri Shake (chocolate or vanilla)  Bulk*      1-month supply         $84 USD**
QuiAri Shake (chocolate or vanilla)  Single-Serve*     1-month supply               $88 USD**
QuiAri Shake (chocolate or vanilla)  Single-Serve*     14-day supply           $44 USD**



TĂNG MỨC 
NĂNG LƯỢNG



QuiAri Energy
Cung cấp năng lượng cho cả ngày, 
theo cách thức tốt cho sức khỏe

Không buồn ngủ giữa buổi chiều 
Không gây bồn chồn hay kích thích
Không có chất kích thích nhân tạo

Nạp năng lượng với sản phẩm Năng lượng thuần túy, tự 
nhiên, trọn ngày. Hỗn hợp độc quyền tiên tiến của chúng tôi 
có những thành phần đem lại cho quý vị một cách thức để 
gia tăng mức năng lượng vào mọi lúc quý vị muốn!

Chỉ cần sử dụng một đến hai viên là quý vị đang tiến gần 
đến những lợi ích như tăng cường sự minh mẫn và tỉnh táo, 
cải thiện sức bền và hơn thế nữa.

Dùng kết hợp với một loại QuiAri Shake thơm ngon để đạt 
hiệu suất tối đa.

Tăng mức năng lượng

* Các tuyên bố trên trang này chưa được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đánh giá. Các sản phẩm này không được dùng 
  để chẩn đoán, điều trị, chữa trị hay phòng tránh bất cứ bệnh nào.

** Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển, các loại thuế, phí và lệ phí khác có thể sẽ được tính tại thời điểm giao hàng.

Other ingredients: microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, 
stearic acid, rice extract, silica, sunflower 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 coffee.

Not recommended for those sensitive to caffeine. 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 Coffee bean extract [(Coffea robusta) 150mg caffeine, 

45mg chlorogenic acids], Green Tea leaf extract [45% 
epigallocatechin-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

QuiAri Energy  Bottle*       1-month supply            $48 USD**

QuiAri Energy Single-serve*       1-month supply                  $52 USD**



Try. Love. Share.®

1321 Kingsway Road, Brandon, Florida, 33510 Hoa Kỳ
+1 813-413-8120

+1 813-413-8139 (fax)
support@quiari.com

www.QuiAri.com


