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Lời mời gọi tới mọi tín đồ chocolate – bổ sung hương vị cho cuộc sống với QuiAri Shake  

Chocolate! Đắm mình trong vị chocolate tinh túy, đậm đà trong từng ngụm thức uống. 

Không{j}chỉ thơm ngon, thức uống lắc này còn chứa hỗn hợp độc quyền và tốt cho sức 

khỏe gồm các chất oxy hóa, siêu thực phẩm, protein, men probiotic, chất xơ, 24 loại 

vitamin và khoáng chất thiết yếu cùng MaquiX® – chiết xuất hữu cơ siêu cô đặc, đặc biệt 

của chúng tôi,{j}tăng cường sức mạnh tự nhiên của trái maqui! Dùng kết hợp QuiAri Shake 

với thực phẩm chức năng QuiAri Energy đột phá của chúng tôi để đạt kết quả tốt nhất.

Lý do quý vị sẽ hài lòng với 
QuiAri Shake

• Hỗ trợ giảm cân lành mạnh

• Giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn

• Hỗ trợ sức khỏe trong quá trình lão hóa

• Giúp duy trì phản ứng viêm lành mạnh

• Hỗ trợ để có mức đường huyết tốt

• Hỗ trợ hệ tim mạch khỏe

• Hỗ trợ sức khỏe thị giác (mắt)

Đặc điểm

• Có hương vị quý vị yêu thích mà không gây 
cảm giác đầy bột

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

• Không chứa gluten và không thêm đường

• Chứa 24 loại vitamin và khoáng chất 
thiết yếu

• Không chứa phẩm màu nhân tạo hay chất 
bảo quản

• Chỉ chứa 120 calo mỗi khẩu phần

• Cung cấp lá rau xanh thiết yếu với Hỗn hợp 
rau xanh của chúng tôi

• Kết hợp sức mạnh với 16 gam protein 
bền bỉ

*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.

Tình yêu từ lần nếm đầu tiên



Cho 1 muỗng QuiAri Shake Chocolate vào 8 - 

12 � oz nước lạnh và lắc đều. Để có kết quả 

tốt nhất, hãy sử dụng kết hợp với thực phẩm 

chức năng QuiAri Energy của chúng tôi. 

Có bán sỉ và theo gói đơn.

Tự chuẩn bị món
QuiAri Shake
thơm ngon

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)
Ribo�avin 
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%

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



Tôi nên uống QuiAri Shake vào lúc nào?
Hãy uống QuiAri Shake trước nhất vào buổi sáng để khởi động ngày mới hiệu quả!

Uống QuiAri Shake có giúp tôi giảm cân không?
QuiAri Shake là hỗn hợp pha trộn độc quyền gồm các thành phần phối hợp với nhau để hỗ trợ giảm cân:

• 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.

• Protein: Với thành phần có sữa nước, QuiAri Shake chứa 16g protein mỗi khẩu phần, giúp 
kìm hãm cảm giác thèm ăn, kiểm soát cân nặng và nhiều lợi ích khác!

Trong QuiAri Shake Chocolate có bao nhiêu calo?
QuiAri Shake chỉ chứa 120 calo mỗi khẩu phần.

QuiAri Shake có phải là sản phẩm không chứa gluten không?
Đúng vậy, QuiAri Shake không chứa gluten.

QuiAri Shake có bổ sung đường không?
QuiAri Shake KHÔNG bổ sung đường.

Trong mỗi túi QuiAri Shake Chocolate có bao nhiêu khẩu phần?
Với 28 khẩu phần, mỗi túi có đủ lượng hỗn hợp lắc cho một tháng.

QuiAri sử dụng những loại rau xanh nào trong Hỗn hợp rau xanh?
QuiAri Shake sử dụng những loại rau xanh mạnh mẽ để giúp kiểm soát cân nặng và tăng cường trao đổi 
chất cho quý vị.

 Rau chân vịt: Hỗ trợ sức khỏe trong quá trình lão hóa và hỗ trợ huyết áp

 Tảo chlorella: Hỗ trợ sức khỏe trong quá trình lão hóa và giúp tăng cường hệ miễn dịch

 Chiết xuất chồi bông cải xanh: Hỗ trợ làn da khỏe mạnh

 Cải kale: Hỗ trợ giảm cân, cung cấp chất oxy hóa và Vitamin C

 Cỏ linh lăng: Hỗ trợ trao đổi chất khỏe mạnh

 Tảo spirulina: Hỗ trợ sức khỏe toàn diện với nhiều dưỡng chất và nồng độ protein cao

Câu hỏi thường gặp


