®

Juice Plus+ kapsler kan fint suppleres med Juice Plus+ COMPLETE
(måltidserstatning). For mere
information om Juice Plus+
COMPLETE, henviser vi til vores
mail adresse eller telefon-nummer.
®

®

Husk

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! ”Bestil” øverst til højre her:
www.juiceplus.dk/+md000652

Sådan bruges Juice Plus+

®

Det anbefales at tage 2 frugtkapsler og 2
grøntsagskapsler Juice Plus+ dagligt –
gerne frugtkapslerne om morgenen og
grøntsagskapslerne om eftermiddag/aften,
eller når det passer bedst ind i din
dagsrytme. Desuden er der også mulighed
for at supplere med bærkapslerne, som
indeholder rigtig mange gode antioxidanter.
Det anbefales at drikke rigeligt med væske
(gerne vand) dertil.
®

Rent vand er ligeledes af
betydning for vor sundhed, og
hjælper blandt andet med at
regulere kropstemperaturen, lette
fordøjelsen og holde huden sund
og smidig.

®

Juice Plus+ er et
naturligt
ernæringstilskud baseret
på et bredt udvalg af
frugt og grøntsager, der
presses til saft, som
dehydreres ved en
skånsom tørringsproces
og resultatet er et
næringsrigt pulver.

Betydningen af frugt og grønt
God ernæring er vigtig for et godt
helbred, og den daglige indtagelse
af frisk frugt og grønt, er en betydningsfuld bestanddel i en sund kost.
Videnskaben finder fortsat vigtige
næringsstoffer i frugt og grøntsager,
som støtter immunforsvaret og bidrager til vort velbefindende. Af den
grund anbefaler sundhedsmyndigheder i flere lande, at du dagligt indtager mindst 5 -10 portioner
forskellige friske, modne frugter og
grøntsager. De fleste mennesker
spiser dog ikke tilstrækkeligt med
frisk frugt og grønt -slet ikke dagligt!
Meget frugt og grønt bliver ofte
høstet i umoden til-stand, så kun
en brøkdel af de værdifulde
næringsstoffer er til stede.

Sund fornuft
Der findes ingen erstatning for en
god og afbalanceret kost, men Juice
Plus+ kan sørge for et værdifuldt
tilskud af vitaminer, mineraler, og
fytokemiske (plantekemiske)
sporstoffer, der alle bidrager til vort
velbefindende.
®

®

Juice Plus+ er et værdifuldt kosttilskud for de, som gerne vil leve så
sundt som muligt. Det supplerer den
daglige ernæring på en enkel måde
og til en fornuftig pris.

Produktet
®

Juice Plus+ er fremstillet af 17 forskellige frugter og grøntsager af høj
kvalitet, der suppleres med små
mængder naturlige vitaminer.
Indholdet af Juice Plus+ kapslerne
undergår regelmæssigt
kvalitetskontrol for at sikre
produktets renhed.
®

Undersøgelser dokumenterer
Flere internationale undersøgelser*
dokumenterer, at Juice Plus+ har
en fremragende biotilgængelighed,
som er organismens evne til at
optage og udnytte de næringsstoffer
den får. Antioxidanter (f.eks. vitamin
C og E) og mikronæringsstoffer
(f.eks. lutein, zeaxanthin, lycopen,
alfa- og betacaroten), er vigtige
stoffer fra frugt og grønt, som også
findes i Juice Plus+ og stilles
dermed til din disposition.
®

®

®

Juice Plus+ Frugtblanding
Indeholder saft og frugtkød fra
æbler, appelsiner, ananas, ferskner
og tranebær. Der suppleres med
bl.a. papaja-, dadel- og
blommepulver.
®

Juice Plus+ Grøntsagsblanding
Indeholder saft og pulp fra gulerødder, persille, rødbeder, broccoli,
grønkål, hvidkål, spinat, hvidløg og
*Offentliggjort i Journal of the American
tomat, samt fibre fra havre og byg.
College of Nutrition, 2004; Journal of
Der suppleres bl.a. med Spirulina
Nutrition, 2003; Current Therapeutic
Research, juni 1996
Pacifica (grønalge), som også
indeholder vigtige
Lyder super. Det må jeg have! Tryk ”Bestil” øverst til højre her:
mikronæringsstoffer.
www.juiceplus.dk/+md000652

