
 
    Juice Plus+® - Fornuftigt tilskud! 
 

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de fleste europæiske Health 
Services anbefaler, at man spiser 5 til 9 stykker frugt og grønt hver dag. 
 

I modsætning til de fleste kost- og ernæringsprodukter er der udført adskillige 
videnskabelige undersøgelser, som specifikt beskæftiger sig med Juice Plus+®. Frugt og 
grønt er det bedste, men når du ikke at spise de anbefalede mængder, er Juice Plus+® et 
fornuftigt tilskud, der dagligt sikrer dig næringsstoffer fra 17 forskellige solmodne frugter og 
grønsager i alle regnbuens farver.  
 
Videnskabelige undersøgelser offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter har blandt andet 
påvist, at: 
 
• Juice Plus+® indeholder vigtige fyto næringsstoffer, som optages i kroppen. 
• Juice Plus+® mindsker oxidativ stress. 
• Juice Plus+® hjælper med at opretholde et sundt immunsystem og god DNA integritet. 
• Juice Plus+® har positiv indflydelse på flere væsentlige indikatorer for kardiovaskulær   
   sundhed. 
 
Læs mere om ovenstående fordele ved at spise Juice Plus+® på hjemmesiden 
www.juiceplusmdahl.com  
 
Ikke mindre end 13 kliniske studier bekræfter den høje biotilgængelighed af Juice Plus+® 
produkterne og deres evne til at støtte funktioner i immunsystemet og DNA integriteten 
positivt. Juice Plus+® har også vist sig at forbedre vigtige hjerte-kar markører samt at 
reducere oxidativ stress. Oxidativ stress kan forekomme ved for mange frie radikaler i 
blodet. Antioxidanter i frugt og grøntsager samt Juice Plus+® viser sig at binde sig til og 
eliminere de skadelige virkninger af frie radikaler. 
 
Du er velkommen til selv at besøge vores hjemmeside www.juiceplusmdahl.com og læse 
mere om resultaterne fra forskere på førende hospitaler og universiteter verden over. 
 
 Er du allerede sikker på, at du vil have tilskud fra 17 

forskellige solmodne frugter og grønsager i alle 
regnbuens farver, så klik på ”Bestil” i øverste højre 
hjørne på hjemmesiden ovenfor. Bestiller du Juice 
Plus+® via denne hjemmeside kan du, uden ekstra 
beregning, få mere vejledning om kost og ernæring 
af Marianne fra ”Krop & Sjæl”. 

http://www.juiceplusmdahl.com/
http://www.juiceplusmdahl.com/

