Andre Juice Plus+® Produkter!

Juice Plus+ Complete®
Juice Plus+ Complete® er et “whole food” baseret drikke produkt, som tilfører din hverdag
afbalanceret ernæring i hver eneste ske fuld. Juice Plus+ Complete® kan bruges på rigtig mange
måder: som en sund "on-the-go" morgenmad, “pre-exercise” energi drik, “post-workout recovery
drik”, en sen aften snack, eller som et komplet erstatnings måltid, der vil hjælpe dig med at holde
din vægt eller hjælpe dig, med det længe ønskede et vægttab.
Du kan få Juice Plus+ Complete® i denne lækre smagsvariant:
Eksklusiv Vanilje

Juice Plus+ Soft Chewables®
®

®

JP+ Soft Chewables indeholder alt det gode fra Juice Plus+ Frugt- og grøntsags-blandingen
og er her tilgængelig i en velsmagende "vingummi". De smager godt og er en god løsning, når
®
du vil give dine børn alle fordelene ved Juice Plus+ og lære dem at spise sundt fra starten.
Her er nogle amerikanske statistikker som måske vil interessere dig:
Børn dør oftere af kræft end af nogen anden form for sygdom;
De fleste børn har allerede fedt depoter i deres årer, når de er 3 år gamle;
Omkring 70 % har udviklet tidlige tegn på hårdhed I deres blodårer, når de bliver 12 år;
1 ud af 4 børn er fede;
Fedme er fordoblet gennem de sidste 20 år;
Næsten 50 % af fedme ramte børn vil forblive fede som voksne;
Type 2 diabetes er blevet 10 gange forøget igennem de sidste 20 år;
Næsten 95 % af alle børn spiser ikke de anbefalede mængder af frugt og grønt i det daglige;

®

Med kost tilskud gennem Juice Plus Soft Chewables kan du måske hjælpe dine børn med
at blive opmærksomme på, at sund livsstil vil give dem et forspring samt forlænge deres liv!
For yderligere information om NSA’s produkter og muligheder, bedes du henvende dig til en lokal NSA distributør
NSA ¤ Juice Plus ¤ Info:
Krop & Sjæl Tlf. (+45) 21 80 64 66 – E-mail famdahl@mail.dk

Lyder super. Det må jeg have! Tryk ”Bestil” øverst til højre her: www.juiceplus.dk/+md000652

