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WIĘCEJ 
 DZIĘKI 
JUICE 
PLUS+

Żyj tak, jak chcesz. Czego potrzebuje Twoje ciało, by czuć  
się naprawdę dobrze? Różnorodnych, cennych składników  
odżywczych? Dokładnie tak. Zapewnić Ci je może tylko  
zbilansowana dieta zawierająca jak najwięcej świeżych  
owoców i warzyw każdego dnia.

Jednak nie zawsze jest to takie proste. Właśnie 
dlatego w naszych kapsułkach skoncentrowal-
iśmy 30 rodzajów najlepszych owoców, 
warzyw i owoców jagodowych. Teraz 
możesz dostarczać organizmowi cennych 
substancji takich, jak fitoskładniki,  
każdego dnia. 

JUICE PLUS+ – NAJLEPSZE PO  
OWOCACH I WARZYWACH.



Możesz być pewien, że owoce i warzywa, zawarte w Juice PLUS+ dojrzewają w 
pełnym słońcu i są w pełni dojrzałe. Wszystko to, by zwiększyć spożycie wysok-
iej jakości składników odżywczych, które są zachowane dzięki wyjątkowo łagod-
nym procesom suszenia.

Równie ważne są pozytywne relacje z naszymi dostawcami. Bo wiemy, że zau-
fanie i zrównoważony rozwój są podstawą jakości naszych produktów. To 
właśnie to sprawiło, że od ponad 20 lat Juice PLUS+ jest jednym z wiodących 
produktów na świecie, któremu zaufało miliony ludzi w 23 krajach. 

ZEBRANE  
DLA JUICE PLUS+



BEZGLUTENOWY BEZ KONSERWANTÓW/ 
SZTUCZNYCH 

SUBSTANCJI SŁODZĄCYCH, 
BARWNIKÓW I AROMATÓW

BEZ GMO POTWIERDZONA 
JAKOŚĆ

Juice PLUS+ Premium jest dostępny także w formie żelek.

JUICE PLUS+ WYBRANE OWOCE
jabłko, pomarańcza, ananas, wiśnia Acerola,  
brzoskwinia, papaja, suszona śliwka oraz daktyl

JUICE PLUS+ WYBRANE WARZYWA
marchew, pietruszka, burak, brokuł, jarmuż, kapusta,  
pomidor, szpinak i czosnek

JUICE PLUS+ WYBRANE OWOCE JAGODOWE
winogrona Concord, owoc granatu, borówka amerykańska, jagoda, 
jeżyna, jagoda bzu czarnego, malina, żurawina, czarna pożeczka oraz 
kakao, karczoch i imbir

JAK ŚWIEŻO  
ZEBRANE.
JUICE PLUS+ PREMIUM: 
OWOCE, WARZYWA,  
OWOCE JAGODOWE

Juice PLUS+  
Premium: To 30 rodzajów  

owoców, warzyw i  

owoców jagodowych w  

skoncentrowanej formie. 

Zawierają nie tylko wybrane 

witaminy, ale dostarczają 

także całej gamy fitoskład-

ników. To idealne połączenie, 

które ułatwi Ci zdobycie  
dobrej formy.



TO TAKIE PROSTE.
5 PORCJI OWOCÓW I 
WARZYW DZIENNIE.*

Jest to zalecenie towarzystwa badającego kwestie odżywania, którego celem jest 
zapewnienie Twojemu ciału całej gamy niezbędnych witamin, minerałów, błonnika 
oraz potrzebnych mu fitoskładników. Kapsułki Juice PLUS+ pomogą Ci wcielić w 
życie to zalecenie.

* Zalecenia wiodących towarzystw ds. żywienia (m.in. DGE, SGE, OGE)

NASZA  

WSKAZÓWKA

Upewnij się, że w 

Twojej diecie 

zawarte są różne 

rodzaje świeżych 

owoców i warzyw. 

My teź 

sprawdzamy  

to podczas  

procesu  

produkcji  

Juice PLUS+.

KAPSUŁKI JUICE PLUS+  
Z 30 RODZAJAMI OWOCÓW  
I WARZYW
   Zyskujesz to, co najlepsze ze świeżo zebranych, w pełni dojrzałych owoców 

i warzyw

   Czerpiesz to, co najlepsze z niezbędnych składników soku oraz nektaru z 
owoców, warzyw i owoców jagodowych

   Spożywasz cenne składniki odżywcze i pozytywnie zmieniasz swoje nawyki 
żywieniowe



Prawie milion osób na całym świecie wzięło udział w badaniach Children’s Health Study,
którego wyniki pokazały, że Juice PLUS+ może sprawić, że polubisz owoce i warzywa. 
Te imponujące wyniki - będące rezultatem spożywania Juice PLUS+ – wskazują, że 
80% badanych spożywa teraz mniej fastfoodów, pije mniej słodzonych napojów i je 
WIĘCEJ owoców i warzyw na codzień.
Ze składnikami odżywczymi, które masz zawsze pod ręką, możesz stworzyć świetną 
podstawę dla zdrowej diety.

SPRAW BY ŻYCIE BYŁO 
BARDZIEJ KOLOROWE Z 
OWOCAMI I WARZYWAMI



Wiodące badania nad Juice PLUS+ dowodzą jego oddziaływania na układ immuno- 
logiczny, stres oksydacyjny, naczynia krwionośne oraz dobrą kondycję naszej skóry. 
Potwierdzają, że bogactwo składników odżywczych zawartych w Juice PLUS+ ma 
pozytywny wpływ na zdrowie naszego organizmu. Kluczowymi składnikami są zawarte 
w Juice PLUS+ owoce i warzywa. Cała gama występujących naturalnie fitoskładników  
i różnorodność witamin skutecznie ze sobą współdziałają. Wgląd w niektóre korzyści  
ze spożywania Juice PLUS+ przedstawia poniższa tabela:

ŚWIETNE  
WYNIKI BADAŃ
POTWIERDZAJĄ, ŻE JUICE PLUS+ JEST NUMEREM 1

Przyczynia się do: Beta-karoten 
(prowitamina A) Witamina C Witamina E Kwas foliowy Badania  

Juice PLUS+

Prawidłowego  
funkcjonowania układu  
odpornościowego

Prawidłowego funkcjonowa-
nia układu odpornościowe-
go podczas/po intensywnej 
aktywności fizycznej

Ochrony komórek przed 
stresem oksydacyjnym

Prawidłowego funkcjonowa-
nia naczyń krwionośnych

Prawidłowej przemiany 
homocysteiny

Utrzymania dobrej kondycji 
skóry

Utrzymania zdrowia  
zębów i dziąseł

Wybrane składniki odżywcze zawarte w Juice PLUS+

SPRAW BY ŻYCIE BYŁO 
BARDZIEJ KOLOROWE Z 
OWOCAMI I WARZYWAMI



A otrzymasz swój Juice PLUS+ z wygodną dostawą do domu co 4 miesiące. Regu-
larne spożywanie jest najlepszą bazą dla jeszcze lepszego zdrowia i dobrej kondycji. 
Ciesz się nim!

ZAMÓW JUICE PLUS+ 
JUŻ TERAZ
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The Juice PLUS+® Company 
Europe is climate neutral. 
Join in: 
www.trees-of-life.org

The Juice PLUS+® Company Europe GmbH | Kirschgartenstrasse 14 | CH – 4051 Basel 
Biuro w Polsce: ul. Obrzeżna 5 | 02-691 Warszawa www.juiceplus.com


