
DETOX JUICE

Aktivní detox Přírodní energie



BĚŽNÁ ÚNAVA NEBO  
ZNÁMKY OXIDAČNÍHO STRESU?

Špatná ekologie, syntetika supermarketů, sedavý životní styl - to vše vede k hromadění toxinů v těle. 
Výsledkem oxidačního stresu je - celý komplex metabolických a jiných poruch v těle.

CO VIDÍTE?
bolest hlavy, kterou lze odstranit léky;
 

špatná nálada, poruchy spánku;

kožní vyrážky;
 
pocit bolavých svalů

nadváha;

únava, nedostatek energie.

CO SE DĚJE OPRAVDU?
poškození vnitřních orgánů - plíce, srdce, mozek, 
ledviny, játra;
 

poškození kardiovaskulárního, nervového systému, 
imunity a gastrointestinálního traktu;
 

vývoj chronických onemocnění - ateroskleróza, 
Alzheimerova choroba;
zrychlené stárnutí těla;
 

zánětlivé procesy.



CO TO JE DETOX
Detox není dieta, je to druh aktivace samočištění všech tělních 

systémů využívajících přirozenou výživu a aktivní životní styl.

NA START
Zahájení procesů eliminace 

toxinů v těle

POZOR
Nasycení příjmem vitaminů a 

antioxidantů

RESTART
Očištění a „restartování“ 

všech systémů těla



DETOX S LAMINARIÍ
Příznivé vlastnosti řasy jsou známy již dlouhou dobu.
Tato řasa je zdrojem mnoha nenahraditelných aminokyselin, 
obsahuje velké množství vitamínů a minerálů, které jsou 
dokonale absorbovány.

Odstrňuje toxiny 
Doplňuje nedostatek makro-, mikro- a 
ultramikroelementů ve výživě 

Stimuluje metabolické procesy 

Posiluje imunitu



DETOX JUICE
Náš aktivní detox
Pravidelné používání Detox Juice spouští přirozené 
čištění těla a pomáhá regenerovat buňky.

Prevence a eliminace oxidačního 
stresu  
Jasná bohatá chuť bez dochucovadel 

Kombinace gelu z laminarie 
a přírodní ovocné šťávy



ENERGY JUICE

Aktivní detox Přírodní energie



KUDY UTÍKÁ ENERGIE 
Pokud se po náročném dni cítíte slabí a unavení, není to překvapivé. Ale pokud se ráno probudíte se stejným stavem, 

musíte přemýšlet, o co jde.

Nedostatek užitečných prvků v potravě

Nedostatek svěžího vzduchu

Sedavý způsob života

Polotovary a rychlé občerstvení

Znečištění z vnějšího prostředí

Porušování stravovacích režimů

Přebytek informací

Kontakt s velkým množstvím lidí

Nespokojenost se sebou samým a svým životním stylem



PŘÍRODNÍ ADAPTOGENY 
NEBO 10 ŠÁLKŮ INSTANTNÍ KÁVY?

Chceme-li se udržovat co nejdéle ve stavu bdělosti, konzumujeme každý den velké množství různých energetických nápojů, od 
obvyklého čaje a kávy po nápoje obsahující alkohol. Spotřeba takových energetických inženýrů se stala běžnou součástí života, 

mnoho z nás si ani neuvědomuje přítomnost jejich přírodních analogů, které jsou méně škodlivé a často mají mnohem vyšší 
energetické vlastnosti.

GUARANA
Přírodní kofein normalizuje 
metabolismus tuků v těle, 
zvyšuje pracovní kapacitu 

a také stimuluje funkce 
nervového systému.

TAURIN
Důležitá 

aminokyselina, při 
stresu a napětí, 

dodává tělu velké 
množství energie.

ELEUTHEROCOCCUS
Zvyšuje odolnost těla v 

extrémních podmínkách, 
zlepšuje fyzickou a 

intelektuální pracovní 
kapacitu.

L-KARNITIN 
Odstraňuje únavu, 
podporuje hubnutí 

a dodává tělu 
energii.



ENERGY JUICE
ZÍSKEJTE ENERGII PŘÍRODY! 

Toto je volba aktivních a energických lidí. Množství 
energie v biologicky dostupné formě výhradně z 
přírodních složek.
 

PŘÍRODNÍ A CHUTNÉ NÁPOJE 

SLOUŽÍ JAKO ZDROJE ENERGIE Z 
PŘÍRODNÍCH KOMPONENTŮ 

KOMBINACE GELU Z LAMINARIE  
A PŘÍRODNÍHO OVOCNÉHO DŽUSU



ENERGY 
AND 
DETOX 
JUICE
VÝKON A ENERGIE  
PO CELÝ DEN


