Flere internationale, offentliggjorte undersøgelser
dokumenterer, at Juice Plus+ har en fremragende
biotilgængelighed, som er organismens evne til at
optage og anvende de næringsstoffer den får.
Undersøgelserne blev foretaget i en række lande på
flere kontinenter og omfattede flere forskellige
mennesketyper. De bekræfter konsekvent biotilgængeligheden af vigtige næringsstoffer i Juice Plus+ .
Hør mere om videnskaben bag Juice Plus+ via telefonnummeret eller mail adressen herunder.
®

Du bliver hvad
du spiser!

®

Videnskaben finder fortsat vigtige næringsstoffer i frugt
og grønt, som støtter immunforsvaret og bidrager til
For yderligere information om NSA’s produkter og muligheder,
større velbefindende.
bedes du henvende dig til din lokale NSA distributør.
Verdenssundhedsorganisationen
NSA ¤ Juice Plus ¤ Info:
WHO samt sundhedsmyndigheder i mange lande
anbefaler, at vi spiser minimum 5-6 portioner frisk,
Krop & Sjæl. Tlf. (+45) 21 80 64 66
solmoden frugt og grønt dagligt….. Eksperterne er enige:
E-mail: famdahl@mail.dk
En større mængde frugt og grøntsager i den daglige kost
er en nødvendig forudsætning for et sundt liv.
Lyder super. Det må jeg have! Tryk ”Bestil” øverst til højre her:
www.juiceplus.dk/+md000652

Sund
fornuft!

®

Juice Plus+ Soft Chewables

Til børn og
barnlige sjæle

®

®

Juice Plus+ Complete

En velsmagende
måltidserstatning
,

For mange bliver livet stadig mere
fortravlet og Juice Plus+ Complete
er et sundt, næringsmæssigt
afbalanceret og praktisk tilbud til
dem, som kan finde på at springe et
Vi ønsker at give vore børn sunde spisevaner ved at
måltid over. Brug Juice Plus+
Complete i en smoothie eller et
opmuntre dem til at spise sundt, og vi ved også,
at
®
glas vand om morgenen, før skole
børn ofte er glade for slik. JP+ Soft Chewables tilbyder
eller arbejde, eller som et lækkert
de mange
vigtige
næringsmæssige
fordele
ved
Juice
®
mellemmåltid i løbet af dagen. Juice
Plus+ frugt- og grøntsagspulver i form af velsmagende
®
Plus+ Complete indeholder
vingummier. JP+ Soft Chewables indeholder naturlige
langsomt optagelige kulhydrater
smagsstoffer, naturlige farver og er fri for kunstige
med et lavt glykæmisk indeks og
konserveringsmidler og hydrerede olier.
appellerer dermed også til
®
sportsudøvere, som en god
JP+ Soft Chewables er en anden måde at spise Juice
®
energidrik før eller efter træning.
Plus+ på, de smager dejligt, og er til glæde for alle,
Juice Plus+ Complete tilbyder et
både børn og voksne.
afbalanceret måltid på omkring 200
kalorier og er et effektivt redskab til
at bevare eller opnå idealvægten.
Juice Plus+ Complete indeholder
ingen kunstige sødemidler,
farvestoffer, aromaer eller
konserveringsmidler. Juice Plus+
Complete er 100 % vegetabilsk,
hvilket gør det velegnet til
vegetarer. Juice Plus+ Complete er
nemt at tilberede – find frem til din
foretrukne Juice Plus+ Complete
Lyder super. Det må jeg have! Tryk ”Bestil” øverst til højre her: drik ved at tilsætte vand, juice,
www.juiceplus.dk/+md000652
yoghurt/sojamælk og/eller frugt.
®

®

Juice Plus+ er et enestående “whole food“ baseret
kosttilskud fremstillet af 17 forskellige frugter og
grøntsager af høj kvalitet i alle regnbuens farver,
der presses til saft og dehydreres ved en skånsom
tørringsproces. Alle råvarerne opfylder NSA’s høje
kvalitetsstandarder og ingredienser testes grundigt
på alle trin i produktionsprocessen for at sikre det
færdige produkts kvalitet og renhed.
®

Fordelene ved at spise frugt og grønt kan ikke
tilskrives enkelte næringsstoffer alene. Alle
ingredienser i Juice Plus+ er omhyggeligt udvalgt
for at give dig så mange ernæringsmæssige fordele
som muligt. Juice Plus+ tilbydes i en nem og
praktisk kapselform og kan supplere den daglige
ernæring på en enkel måde, og til en fornuftig pris.
®

®

Der findes ingen erstatning for en god og
afbalanceret kost, men Juice Plus+ er et værdifuldt
kosttilskud for alle der ikke får frugt og grønt nok og
de som gerne vil leve så sundt som muligt.
®

For de som er interesseret i andre “whole food“
baserede produkter, tilbyder Juice Plus+ et par
andre spændende muligheder.
®

®

®

®

®

®

®

