HET IS HEEL EENVOUDIG.
5 PORTIES GROENTEN
EN FRUIT ELKE DAG.1
Dit wordt aanbevolen door voedingsverenigingen om er zeker van te zijn dat uw lichaam
alle nodige vitamines, mineralen, vezels en fytonutriënten krijgt. Juice PLUS+ capsules helpen
u om deze aanbeveling waar te maken.

BESTEL NU
ONZE TIP Vers fruit en knapperige groenten aan uw voeding toevoegen.
Op deze manier zult u uw doelstellingen bereiken als een team met Juice PLUS+.

JUICE PLUS+!
Om de vier maanden wordt Juice PLUS+ bij u thuis geleverd. Een regelmatige consumptie ligt
aan de basis van een betere gezondheid, groter welzijn en kwaliteitsvoller leven. Iets om naar uit
te kijken!
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VOOR EEN
AANVULLING OP DE
KWALITEIT VAN LEVEN.
Dankzij Juice PLUS+ Premium capsules
	krijgt u moeiteloos al het beste uit de concentraten van vers geoogste
en volledig gerijpte groenten en fruit.
	zult u genieten van de essentiële componenten uit sappen en nectar
van groenten, fruit en bessen.
	is het makkelijker de consumptie van groenten, fruit en bessen te
compenseren en uw eetgewoonten positief te beïnvloeden.
The Juice PLUS+® Company Ltd.
1 Grenfell Road | Maidenhead | Berkshire | SL6 1HN | United Kingdom
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JUICE PLUS+®
HET BESTE NA
GROENTEN, FRUIT
EN BESSEN

BRENG UW LEVEN
IN BEWEGING.
MET JUICE PLUS+.
Wenst u elke dag het allerbeste te bereiken? Zowel
op zakelijk als persoonlijk vlak? En u ondertussen
ook gezond en fit te voelen? Dan heeft uw lichaam
de natuurlijke kracht van groenten en fruit nodig. De
Juice PLUS+ capsules bevatten hoogwaardige concentraten van 27 soorten groenten, fruit en bessen.
Die garanderen u dat u van duizenden fytonutriënten
en andere essentiële microvoedingsstoffen kunt profiteren. Perfect om uw hart, bloedsomloop
en immuunsysteem te versterken, zich
goed te voelen en er ook stralend
uit te zien.

GEPLUKT
VOOR
JUICE PLUS+.
NET ALSOF ZE VERS ZIJN

GEPLUKT
JUICE PLUS+ PREMIUM
HET ORIGINEEL PLUS BESSEN
Juice PLUS+ fruitselectie
Bevat: Appels, sinaasappels,
ananas, veenbessen, acerolakersen,
perziken, papaja’s, dadels en
pruimen
Juice PLUS+ groenteselectie
Bevat: Wortels, peterselie, rapen,
broccoli, boerenkool, witte kool,
tomaten, spinazie en knoflook
Juice PLUS+ bessenselectie
Bevat: Blauwe druiven,
blauwe bosbessen, bosbessen,
bramen, vlierbessen, frambozen,
veenbessen, aalbessen, zwarte
bessen, granaatappel

Alle groenten en fruit die worden
gebruikt voor Juice PLUS+ zijn
gestreeld door de zon en worden
pas geoogst wanneer ze volledig
rijp zijn. Voor een maximale inname
van gezonde en kwalitatief hoogwaardige voedingsstoffen. Die
worden behouden dankzij een
uiterst delicaat droogproces. Net zo
belangrijk: Een goede samenwerking
met onze leveranciers. Omdat we
weten dat vertrouwen en duurzaamheid aan de basis liggen van de
kwaliteit van onze producten. Hierdoor werd Juice PLUS+ één van
’s werelds toonaangevende producten,
waarin miljoenen mensen in 24
landen al meer dan 20 jaar geloven.

Door te kiezen voor Juice PLUS+ Premium
vertrouwt u op een voedingssupplement
van top kwaliteit. Waarom? Ze worden
gemaakt van een concentraat dat uiterst
voedzame groenten, fruit en bessen bevat.
Dat zorgt ervoor dat de capsules niet alleen
een bron zijn van natuurlijke vitamines en
microvoedingsstoffen, maar ook tal van
fytonutriënten, en andere waardevolle voedingsstoffen bevatten. Maak een keuze uit
volgende alternatieven:

GEZONDER
LEVEN.
MET JUICE PLUS+.

Dankzij Juice PLUS+ Premium zult u hierin slagen. Dankzij de vitamines en voedingsstoffen
kunt u op een perfecte manier een gezond eetpatroon behouden. De tussentijdse analyse van
de Children’s Health Study, waar bijna een miljoen mensen wereldwijd aan deelnamen, kwam
ook tot deze conclusie. De indrukwekkende resultaten: Met ondersteuning van Juice PLUS+
aten 80 procent van de deelnemers minder fastfood, dronken ze minder gezoete dranken en
aten ze meer groenten en fruit. Fantastisch!

ONS ONDERZOEK
ONDERSTREEPT
DIT OOK.
Wetenschappelijke onderzoeken leveren het bewijs: Juice PLUS+ is bijzonder
rijk aan voedingsstoffen die de gezondheid van ons lichaam bevorderen. De
voonaamste bestanddelen zijn de Juice PLUS+ groenten- en fruitconcentraten
die speciaal gekozen vitamines bevatten. In onderstaande tabel vindt u een
overzicht van de positieve effecten op de gezondheid:
Voedingsstoffen in Juice PLUS+
Draagt bij tot:
Normale werking van het
immuunsysteem
Normale werking van
het immuunsysteem
tijdens/na intensieve
fysieke activiteit
Bescherming van cellen
tegen oxidatieve stress
Normale werking
van bloedvaten
Normaal homocysteïne
metabolisme
Normaal onderhoud
van de huid

Juice PLUS+ Premium is ook
verkrijgbaar als Soft chewable.

Normale werking van
tanden en tandvlees

Betacaroteen
(provitamine A)

Vitamine C

Vitamine E

Foliumzuur

Onderzoek met
Juice PLUS+®

