
Er zijn van die dagen dat je het gevoel hebt dat je alles aan kan 
- dat zijn van die dagen dat je meer bereikt en dat je het met 
overtuiging doet. Op andere dagen voelen je hersenen wattig 
of mistig en kan je je niet concentreren. Wat maakt hierin het 
verschil? Hoe kun je van elke dag een geweldige dag maken?

Unimate helpt om van elke dag een geweldige dag te maken 
en niet de uitzondering.

Yerba mate is a�omstig van een plant die oorspronkelijk 
uit Zuid-Amerika komt, waar het al honderden jaren in 
gemeenschapsrituelen wordt geconsumeerd. Yerba mate, 
dat cafeïne bevat, is van nature rijk aan antioxidanten en 
voedingssto�en en wordt van oudsher gebruikt om mentale 
helderheid, uithoudingsvermogen, controle van eetlust en 
een beter humeur te bevorderen. De yerba mate-bladeren in 
Unicity Unimate ondergaan een uniek proces van vijf stappen: 
plukken, branden en roosteren, extraheren, concentreren en 
zuiveren. Het resultaat is dat Unimate een gepatenteerd extract 
is dat de voordelen van Yerba Mate concentreert en tot 10 keer 
de hoeveelheid antioxidant chlorogeenzuren bevat die in een 
gewoon kopje ko�e te vinden zijn. Welke dagelijkse taken 
je ook te wachten staan, Unimate zal je cognitieve functie en 
uithoudingsvermogen ondersteunen en je helpen je geweldig 
te voelen.

Kies voor Unimate, en kies ervoor om je geweldig te voelen.

Lemon Ginger
Unimate

Lemon
Unimate

Unimate Lemon
Heerlijke, zuivere, frisse Unimate 
Lemon zal een verfrissing zijn voor 
je middagopkikker of 
ochtendstart.

Unimate Lemon Ginger
Unimate Lemon Ginger biedt een 
gedurfde en heerlijke 
smaakcombinatie die een 
verfrissende vonk zal toevoegen 
aan je ochtend- of middagroutine.



GEBRUIK
· Meng een zakje met 500-700 ml (17-24 oz.)

water (meer of minder toevoegen naar smaak).
· Gebruik eenmaal daags of zoals als u wilt.
· Drink met warm of koud water, of probeer de 

favoriete recepten van onze klanten.

KOUD

HEET

 

IDEAAL VOOR
Ondernemers, Zakenmensen, 
Super Moeders, en Super Vaders

Unimate biedt precies de juiste 
hoeveelheid ondersteuning om 
die middagpresentatie te houden, 
alle huishoudelijke taken af te 
maken, of de kinderen te helpen 
met het project waarvan ze zich 
net, voor het gemak, herinnerden 
dat het morgen af moest zijn.

Atleten

Of je nu sport of geniet van je 
favoriete sportactiviteit, Unimate 
helpt je om alles aan te kunnen. De 
handige meeneemverpakkingen 
maken het gemakkelijk om Unimate 
mee te nemen voor die langere 
excursies.

Studenten

Unimate bevordert focus en 
concentratie, en het helpt je de 
motivatie te vinden om 
succesvolle gewoonten te 
creëren en een druk sociaal 
leven te onderhouden.

· Hoogwaardige, gezuiverde,
ultrageconcentreerde Yerba Mate

 
· Rijke bron van
  - Chlorogeenzuren
  - Theobromine
  - Mate saponinen
  - Antioxidanten
 
· Handige zakjes met één portie

· Zonder suiker

VOORDELEN

cafeïne en theobromine 
voor meer energie en 
betere concentratie

voor meer energie en 
een goed humeur

hoog gehalte aan 
antioxidant 

chlorogeenzuur

rijk aan 
matesaponinen

KENMERKEN



  · Mate saponinen - Mate saponinen zijn een klasse
van moleculen die specifiek zijn voor de Yerba Mate
plant. Het zijn bijzonder waardevolle secundaire
plantaardige sto�en.

   

  · Theobromine - Theobromine is een molecuul dat
een structuur heeft die lijkt op ca�eïne. Het is 
wellicht het meest bekend als de 
stemmingsverbeterende molecule die wordt
aangetro�en in chocolade van hoge kwaliteit.
Theobromine wordt dus verondersteld je in een 
goed humeur te brengen.

WANNEER DRINKENPROBEER DIT EENS!

Wanneer u hersenmist 
of mentale vermoeidheid 

wilt tegengaan

Voor een belangrijke 
vergadering, toets 

of presentatie

s Ochtends om je dag 
te beginnen met 
een energieboost

Voor het sporten

Maak je Unimate warm, en roer 
met een kaneelstokje.

Voeg een eetlepel Complete 
poeder toe voor een gezondere, 
zoetere drank.

Op zoek naar een extra boost? 
Een Matcha-Unimate combinatie 
zou de truc moeten doen.

Probeer eens een eetlepel
kokosolie aan je Unimate

toe te voegen.

Probeer Unimate met 
ijs voor een koele,
heerlijke opkikker.

Tussen de maaltijden door

INGREDIËNTEN

Groen yerba mate blad - Yerba mate is a�omstig van 
de bladeren van de hulstplant die inheems is in de 
centrale regio's van Zuid-Amerika. Yerba mate wordt al 
eeuwenlang gebruikt door de inheemse bevolking. 
Yerba mate is een natuurlijke bron van ca�eïne, en het 
bevat polyfenolen, die hoge antioxiderende 
eigenschappen hebben. 

Yerba mate bevat van nature voorkomende
   

  · Chlorogeenzuren - Chlorogeenzuren zijn
polyfenolverbindingen die worden aangetro�en in
planten en zaden, zoals yerba mate, groene
ko�ebonen, en thee. Van chlorogeenzuren wordt
gezegd dat ze een aantal positieve
gezondheidseigenschappen hebben. Bovendien zijn
ze sterk anti-oxiderend. 



DE WETENSCHAP ACHTER UNIMATE

Unimate is uniek krachtig dankzij Unicity's originele vijf-stappen-proces: handplukken, branden, 
actieve biologische molecuul extractie, yerba mate concentratie, en zuivering. Het resultaat is 
een yerba mate drank die tot 375 keer meer chlorogene zuren bevat dan andere commercieel 
verkrijgbare yerba mate dranken.

1 HANDGEPLUKT 2 BRAND GEROOSTERD 3 GEËXTRAHEERD 4 GECONCENTREERD 5 GEZUIVERD

Lemon
Unimate

Lemon Ginger
Unimate

INGREDIËNTEN: Extract van groene mate bladpoeder (Ilex 
paraguariensis St. Hil.), zoetstof (erythritol), zuurteregelaar 
(citroenzuur), complexvormers (natriumgluconaat), 
meyer-citroenaroma, gemberextract (Zingiber o�cinale), 
bitter blocker aroma, zoetstof (steviolglycosiden), zoetstof 
(sucralose). 

N u t r i t ione le  in f orm at ie
Dagelijkse portie: 1 zakje (6,1 g)
Dagelijkse porties per container: 30

Per portie
Extract van groene mate bladpoeder 3 g
Gember extract  0.2 g

N u t r i t ione le  in f orm at ie
Dagelijkse portie: 1 zakje (6,1 g)
Dagelijkse porties per container: 30

Per portie
Extract van groene mate bladpoeder 3 g

INGREDIËNTEN: Extract van groene mate bladpoeder (Ilex 
paraguariensis St. Hil.), zoetstof (erythritol), zuurteregelaar 
(citroenzuur), complexvormers (natriumgluconaat), 
meyer-citroenaroma, bitter blocker aroma, zoetstof 
(steviolglycosiden), zoetstof (sucralose).



Hoeveel cafeïne zit er in één portie Unimate? 
Het product is getest op een bovengrens aan cafeïne, 
en het heeft ongeveer evenveel cafeïne als een kopje 
premium ko�e. Echter, omdat natuurlijke ingrediënten 
enige variatie kunnen hebben, is de hoeveelheid 
cafeïne niet gestandaardiseerd.

Kan ik Unimate samen met Unicity Matcha nemen?  
Ja, je kunt beide producten tegelijkertijd gebruiken. 
Beide producten bevatten cafeïne, dus personen die 
gevoelig zijn voor cafeïne doen er goed aan om de 
dranken niet samen te drinken of ze te drinken voor 
het slapen gaan. 

Is dit product verenigbaar met ketogene of andere 
koolhydraatarme diëten?
Unimate is ideaal voor keto of andere koolhydraatarme 
diëten omdat het je vasten niet verbreekt terwijl het je 
helpt om het langer vol te houden tot je volgende 
maaltijd. Dit helpt het lichaam om in de 
vetverbrandingszone te komen waar het lichaam 
uiteindelijk ketonen begint te produceren.

Waarin verschilt dit product van Unicity Matcha?
Unicity Matcha levert vooral energie voor het lichaam, 
Unimate Citroen meer een mentale energie. Matcha 
verhoogt de hoeveelheid energie die wordt 
geproduceerd, wat resulteert in meer cellulaire 
energie. Unimate bevordert een beter humeur, een 
gevoel van welzijn en het gevoel dat je alles kunt 
bereiken.

Wat zijn Mate saponinen?
De saponinen die in Mate worden gevonden zijn 
waardevolle secundaire plantaardige sto�en.

Waarom kunnen zwangere vrouwen of vrouwen die 
borstvoeding geven dit product niet gebruiken? 
Kunnen kinderen Unimate gebruiken?
Unicity test geen producten op kinderen, zwangere 
vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Daarom 
kan Unicity het gebruik voor deze bevolkingsgroepen 
niet aanbevelen. Het is ook goed om op te merken dat 
Unimate wel natuurlijke cafeïne bevat, en veel bronnen 
geven aan dat cafeïne mogelijk niet goed is voor 
zwangere vrouwen of jonge kinderen.

Wat zijn chlorogeenzuren?
Chlorogeenzuren zijn een familie van 
polyfenolverbindingen die voorkomen in planten als 
yerba mate, groene ko�ebonen en thee. Ze hebben 
sterke anti-oxidant voordelen.

Wat is theobromine?
Theobromine is een molecuul dat qua structuur lijkt op 
cafeïne, maar milder is en een blijvend stimulerend en 
stemmingsverhogend e�ect heeft. Theobromine is de 
reden waarom chocolade je gelukkig maakt! Unimate 
bevat 3 keer zoveel theobromine als pure chocolade 
van de hoogste kwaliteit.

*Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Deze producten zijn niet bedoeld om welke ziekte 
dan ook te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

Unimate
FAQs
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