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 גישה חדשה 
לטרנספורמציה

פשוטה
תוכנית Slenderiiz היא הכלי הפשוט והיעיל ביותר למסע טרנספורמטיבי מוצלח.

טבעית
תוכנית Slenderiiz היא קו מוצרים טבעי לחלוטין, נטול גלוטן, המביא לתוצאות 

שמשנות את חוקי המשחק, אם פועלים על פיהן בקפדנות, אשר בו-זמנית מעלה 

את רמות האנרגיה.

יעילה
אלפי אנשים בכל רחבי העולם הגיעו להצלחה עם תוכנית Slenderiiz. שייקים 

עוצמתיים ומזינים ומוצרים הנותנים דחיפה קדימה למסע שלכם לטרנספורמציה 

ומוציאים החוצה את היופי הפנימי שלכם.

®Slenderiiz היא תוכנית ניהול המשקל המקוונת היחידה שהיא גם בריאה וגם טבעית, 
אשר מספקת תוצאות טובות יותר מדיאטה והתעמלות בלבד. כדי לעזור להאיץ את המסע 

שלכם לטרנספורמציה בזמן שאתם שומרים על תזונה נאותה, המוצרים המתקדמים 
מדעית שלנו מסדרת Slenderiiz תומכים במסע שלכם. השתמשו ב- Slenderiiz כמדריך 

שלכם, שיעזור לכם לממש את יעדיכם.

אחרילפני

 ההוכחה נמצאת
 בתמונות.

*הצהרה: מחקר לקוחות הראה שהמשתתפים בתוכנית Slenderiiz לירידה במשקל ירדו בממוצע 5.4 עד 6.8 
ק”ג ב- 28 יום. התוצאות עשויות להשתנות, בהתאם לדבקות בתוכנית Slenderiiz, אשר כוללת תפריט מגוון 

והתעמלות.
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טיפה לטיפה

פשוטה
השלבים הפשוטים הללו של התוכנית נועדו לחולל טרנספורמציה בחייכם.

מאופן ההכנה, כל הדרך עד לשמירה, מדובר בתוכנית שמציעה לגופכם את 

ההזנה לה הוא זקוק.

שלמה
השגת הטרנספורמציה שאתם רוצים איננה כוללת רק אכילה נכונה וצריכת 

תוספים מעולים. באמצעות תוכנית Slenderiiz, אנחנו עונים על מגוון של 

גורמים נוספים, כגון הטיפות ללילה )תוסף תזונה(, נוסחה שמספקת חומצות 

אמינו חיוניות וצמחים אדפטוגניים )צמחי מרפא המסייעים לעמוד במצבי 

לחץ(, שנועדו במיוחד לעזור לקדם תחושה של רגיעה ושלווה.

יעילה
בשימוש יחד, הטיפות ליום וללילה ™Slenderiiz מהוות שני תוספי תזונה, אשר 

יחד עם מוצרים נוספים מסדרת Slenderiiz תומכות בבריאות כוללת של הגוף 

ועוזרות לכם במסע שלכם לטרנספורמציה.

תוכנית ®Slenderiiz, אשר מגיעה בשתי תערובות ייחודיות - טיפות שנלקחות לפני 
הארוחות ולפני השינה - מספקת יתרון חדשני ופורץ דרך לתמיכה בצריכת הרכיבים 

התזונתיים היומיומית שלכם. הטיפות הללו משתלבות בקלות באורח החיים הקדחתני 
שלכם, עם תוצאות בדוקות!

אחרילפני

 ההוכחה נמצאת
 בתמונות.

*הצהרה: מחקר לקוחות הראה שהמשתתפים בתוכנית Slenderiiz לירידה במשקל ירדו בממוצע 5.4 עד 6.8 ק”ג 
ב- 28 יום. התוצאות עשויות להשתנות, בהתאם לדבקות בתוכנית Slenderiiz, אשר כוללת תפריט

מגוון והתעמלות.

*מכיל ממתיק וקפאין. *מכיל ממתיק.
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1
קטנות אבל גדולות

את הטיפות הללו, הקומפקטיות והקלות לשימוש, אתם יכולים לקחת איתכם לכל מקום.

הן נועדו לעזור להגביר את תחושת השובע, להאט את ספיגת הפחמימות, להאיץ את חילוף 

 החומרים ולעזור בשליטה על התיאבון. טיפות היום גם מסייעות לשכך תחושה 

של רעב וחשקים.

Slenderiiz™ טיפות ליום

לפנילפני אחריאחרי

אנשים אמיתיים, תוצאות אמיתיות

*הצהרה: מחקר לקוחות הראה שהמשתתפים בתוכנית Slenderiiz לירידה במשקל ירדו בממוצע 5.4 עד 6.8 ק”ג ב- 28 יום. התוצאות עשויות 
להשתנות, בהתאם לדבקות בתוכנית Slenderiiz, אשר כוללת תפריט מגוון והתעמלות.

נטולות גלוטן תמיכה תזונתיתרכיבים 100% טבעיים

Nutritional Information

 Per Daily Portion (45 drops)  DRI%

White Kidney  
Bean Extract  150 mg  -

Cacao Bean  
Extract  85.2 mg  -

 Green Coffee
Bean Extract  49.5 mg  -

Green Tea  
Leaf Extract  19.8 mg  -

Guarana Seed 
Extract  15.9 mg -

Cinnamon Bark  
Extract  7.95 mg  -

Biotin  300 µg 600%

Chromium  40 µg  100%

Ingredients: Glycerol (humectant), Water, 
White Kidney Bean Extract (Phaseolus 
vulgaris L.), Cacao Bean Extract (Theobroma 
cacao L.), Erythritol (sweetener), Natural 
Vanilla Flavour, Green Coffee Bean Extract 
(Coffea arabica L.), Citric Acid (acidity 
regulator), Green Tea Leaf Extract (Camellia 
sinensis), Guarana Seed Extract (Paullinia 
cupana Kunth), Cinnamon Bark  Extract 
(Cinnamomum cassia), Steviol Glycosides 
(sweetener), D-biotin, Chromium Chloride.

תוסף תזונה

*מכיל ממתיק וקפאין.
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החומר ממנו עשויים חלומות מתוקים
הנוסחה של הטיפות ללילה מספקת חומצות אמינו וצמחים חיוניים, שנועדו לקדם את 

תחושת הרגיעה והשלווה. באמצעות שמירה על האיזון הפנימי האידיאלי, המאמצים שלכם 

 לחולל טרנספורמציה בחייכם משתפרים ללא הכר.

טיפות אלה נועדו לסייע לכם להשתחרר ולהירגע בסוף היום.

Slenderiiz™ טיפות ללילה

אנשים אמיתיים, תוצאות אמיתיות

לפנילפני אחריאחרי

*הצהרה: מחקר לקוחות הראה שהמשתתפים בתוכנית Slenderiiz לירידה במשקל ירדו בממוצע 5.4 עד 6.8 ק”ג ב- 28 יום. התוצאות עשויות 
להשתנות, בהתאם לדבקות בתוכנית Slenderiiz, אשר כוללת תפריט מגוון והתעמלות.

נטולות גלוטן צמחים אדפטוגניים תוסף תזונה מקדמות רגיעה

Nutritional Information

  Per Daily Portion (45 drops)

L-theanine  100 mg

L-glutamine  25 mg

Fructo-oligosaccharides  10 mg

Acerola Fruit Extract  5 mg

Holy Basil Powder  5 mg

Cordyceps Powder   5 mg

Astragalus Root Powder  5 mg 

 
Ingredients: Water, Glycerol (humectant), 
L-theanine, L-glutamine, Natural Raspberry 
Flavour, Natural Spearmint Flavour, 
Citric Acid (acidity regulator), Fructo-
oligosaccharides, Acerola Fruit Extract 
(Malpighia glabra L.), Holy Basil Powder 
(Ocimum tenuiflorum L.), Cordyceps Powder 
(Cordyceps sinensis), Astragalus Root 
Powder (Astragalus membranaceus), Steviol 
Glycosides (sweetener).

*מכיל ממתיק.
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שאלות נפוצות

מה עושות הטיפות ליום?
תוסף התזונה המהפכני הזה מיוצר מ- 100% רכיבים טבעיים, אשר הוכחו 

כפועלים בשימוש יחד עם הטיפות ללילה ועם תוכנית Slenderiiz המושלמת, 
להשגת התוצאות הטובות ביותר.

מה עושות הטיפות ללילה?
השגת התוצאות שאתם רוצים איננה כרוכה רק בקלוריות, התעמלות ושומן. 
יש מגוון של גורמים נוספים שקשורים בהצלחה של Slenderiiz. הנוסחה של 
הטיפות ללילה )תוסף תזונה( מספקת חומצות אמינו וצמחים אדפטוגניים 

חיוניים, שנועדו לעזור לקדם תחושה של רגיעה ושלווה. באמצעות שמירה על 
 האיזון הפנימי האידיאלי, המאמצים שלכם לרדת במשקל

משתפרים ללא הכר.

מהו המינון המומלץ לטיפות ליום וללילה?
טיפות ליום: לנער היטב לפני השימוש. לקחת 15 טיפות )0.7 מ”ל(

20-30 דקות לפני ארוחת הבוקר, הצהרים והערב. אין לעבור על המינון
היומי המומלץ.

טיפות ללילה: לנער היטב לפני השימוש. לקחת 45 טיפות )2 מ”ל( שעה או 
שעתיים לפני השינה. לתוצאות מיטביות, אין לאכול לאחר נטילת הטיפות. אין 

לעבור על המינון היומי המומלץ.

האם ניתן להמשיך ולהשתמש בטיפות גם לאחר שיורדים במשקל?
כל אדם הוא שונה. בעוד שחלק משיגים את התוצאות הרצויות בסיבוב 

הראשון של תוכנית Slenderiiz, אחרים אוהבים להמשיך ולקחת את הטיפות, 
כדי לעזור לשמור על אורח החיים החדש שסיגלו לעצמם. הדבר תלוי לחלוטין 

בכם. אם אתם מרגישים שהטיפות עוזרות גם לאחר שהגעתם למטרה, 
באפשרותכם להמשיך ולהשתמש בהן.

האם אפשר להמשיך לשתות קפה ומשקאות המכילים קפאין תוך 
שימוש בטיפות ליום וללילה?

בוודאי! הטיפות מכילות רק כמות קטנה מאוד של קפאין, שווה ערך לרבע כוס 
קפה בערך.

האם אפשר לקחת את הטיפות ליום וללילה אם אלרגיים לאחד 
מהרכיבים או אם נוטלים תרופות?

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת שימוש בכל תוסף תזונה חדש במקרה של 
אלרגיות או נטילת תרופות.

האם לנשים בהריון, מניקות או לאנשים עם מצבים בריאותיים מותר 
לקחת את הטיפות ליום וללילה?

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת שימוש בכל תוסף תזונה חדש במקרה של 
הריון, הנקה או בכל מצב בריאותי שהוא.



 מוצרים אלה אינם מיועדים לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע כל מחלה שהיא.

תואם לאירופה בלבד. ©ARIIX 2020. כל הזכויות שמורות. עדכון 05/2020.

נערו אותו מעליכם

נטולי אלרגנים
בשונה מרוב מוצרי השייק הקיימים בשוק, PureNourish וה- Boosts נטולים 

 לחלוטין סויה, חומרים משמרים, מוצרי חלב, אורגניזמים שעברו הנדסה 

גנטית וחיטה.

עשירים ברכיבים תזונתיים
כאשר המיקוד היחיד שלכם הוא תמיכה בגופכם, אתם יכולים לסמוך על כך ש- 

PureNourish וה- Boosts עשירים ברכיבים תזונתיים ואין בהם סוכרים ריקים.

מאוזנים להפליא
כאשר גופכם אינו מקבל את התמיכה הנאותה באמצעות התערובת הנכונה של 

 PureNourish רכיבים תזונתיים, הוא אינו פועל במיטבו. השילוב הסינרגטי של

 בשילוב עם ה- Boosts מאשר לכם להשיג את הצריכה התזונתית 

המושלמת מבחינתכם.

™PowerBoost™ ,PureNourish ו- ™Beauty Boost עשירים בוויטמינים ורכיבים תזונתיים 
חשובים, החיוניים לתמיכה בתזונה של גופכם. כאשר מוסיפים אותם לשגרה היומיומית, 

הם יכולים לספק חלבון חיוני ורכיבים תזונתיים, אשר מועילים לבריאותכם מכל ההיבטים.

אחרילפני

 ההוכחה נמצאת 
בתמונות.

*הצהרה: מחקר לקוחות הראה שהמשתתפים בתוכנית Slenderiiz לירידה במשקל ירדו בממוצע 5.4 עד 6.8 ק”ג 
ב- 28 יום. התוצאות עשויות להשתנות, בהתאם לדבקות בתוכנית Slenderiiz, אשר כוללת תפריט

מגוון והתעמלות.
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Other Ingredients: Pea Protein, Natural Flavors, 
Guar Gum, Sunflower Lecithin, Coconut Oil Powder, 
Xanthan Gum, Stevia Leaf Extract (Rebaudioside 
A), Cranberry Fruit Protein Powder, Dutch Cocoa 
Bean Powder (Alkalized).

*המוצר נארז בארה”ב, לא זמין למכירה חוזרת.

Total Calories 141 
Total Fat 3 g 4%
 Saturated Fat 0.5 g 3%
 Trans Fat 0 g -
 Polyunsaturated Fat 2 g -
 Monounsaturated Fat 0.5 g -
Cholesterol 0 mg 0%
Total Carbohydrate 8 g 3%
 Dietary Fiber 7 g 25%
 Sugars <1 g -
Protein 17 g 30%
Vitamin A (as beta carotene) 75 mcg RAE 8%
Vitamin C (as calcium ascorbate) 30 mg 33%
Vitamin D (as cholecalciferol) 10 mg 50%
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) 7 mg 45%
Thiamin (as thiamin HCl) 1 mg 83%
Riboflavin 1 mg 77%
Niacin (as niacinamide) 10 mg 62%
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) 1 mg 59%
Biotin 150 mcg 500%
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) 5 mg 100%
Calcium 40 mg 3%
 (as calcium ascorbate, calcium phosphate, 
 d-calcium pantothenate)
Iodine (as potassium iodide) 38 mcg 25%
Magnesium (magnesium gluconate) 40 mg 10%
Zinc (as zinc gluconate) 3.8 mg 25%
Chromium (as chromium picolinate) 31 mcg 89%
Sodium 6 mg 1%
Potassium (as potassium iodide) 5 mg <1%

Digestive Blend† 50 mg -
(Probiotics, Prebiotics, and Enzymes)
 Isomalto-oligosaccharide, amylase, protease, lactase,   
 lipase, cellulose, bromelain, bacillus coagulans
Docosahexaenoic Acid (DHA, from Algae)  400 mg  -

Serving Size: 2 Scoops (32.5 g)
Servings Per Container: about 28

 Amount %Daily
 Per Serving Value*

Supplement Facts

תזונה טהורה עשירה בחלבון
PureNourish הוא תוסף תזונה שנועד לשפר את העיכול ולהביא לספיגה אופטימלית של 

רכיבים תזונתיים. כל מנה משלבת 15 ויטמינים ומינרלים חיוניים עם חלבון איכותי במיוחד, 

אנזימים טבעיים ו- 25% מצריכת הסיבים היומית המומלצת, בשייק מזין אחד. השימוש 

 בחלבון אפונה ולא בחלבון מן החי משפר את העיכול ומסייע לספיגה אופטימלית של 

הרכיבים התזונתיים.

אופן השימוש המומלץ
לערבב שתי כפות מדידה של PureNourish עם Beauty Boost או Power Boost ו- 235 מ”ל 

)8oz( מים קרים. לנער בחוזקה כדי לערבב. לשייק קרמי יותר, השתמשו בחלב צמחי. 

PureNourishTM

אנשים אמיתיים, תוצאות אמיתיות

    אחרי    אחרי    לפני   לפני

*הצהרה: מחקר לקוחות הראה שהמשתתפים בתוכנית Slenderiiz לירידה במשקל ירדו בממוצע 5.4 עד 6.8 ק”ג ב- 28 יום. התוצאות עשויות 
להשתנות, בהתאם לדבקות בתוכנית Slenderiiz, אשר כוללת תפריט מגוון והתעמלות.

ללא
GMO 

ללא חומרי טעם טבעונינטול גלוטןערך גליקמי נמוך
מלאכותיים

מומתק עם חלבון מן הצומח
סטיביה

תוסף תזונהנטול סויה
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Serving Size: 1 Scoop (14.38 g)
Servings Per Container: about 28

 Amount %  Daily
 Per Scoop Value*

Total Calories 55
Total Fat 2 g 3%
 Saturated Fat 2 g 10%
 Trans Fat 0 g -
Cholesterol 0 mg 0%
Total Carbohydrate 5 g 2%
 Dietary Fiber 2 g 7%
 Sugars 3 g -
Protein 2 g 
Sodium 25 mg 1%

Branched-Chain Amino  Acid Blend 500 mg -
 L-Leucine
 L-Isoleucine
 L-Valine  
L-Glutamine  500 mg -
Neobee® Medium-Chain Triglycerides 

(Coconut Based) 1000 mg -

Supplement Facts

Other Ingredients: Reduced Fat Dutch  Cocoa 
Powder (Alkalized), Organic Coconut  Sap, 
Coconut Milk Powder, Natural Flavor,  Sunflower 
Lecithin, Stevia Leaf Extract  (Rebaudioside A), 
Guar Gum, Salt.

*המוצר נארז בארה”ב, לא זמין למכירה חוזרת.

Power BoostTM

להשיג יתרון
Power Boost תומך בגוף בזמן שהוא מקדם מצב רוח חיובי ותזונה נאותה באמצעות תערובת 

 של ל-גלוטמין )חומצת אמינו שמקורה בגופכם( ושרשרת-בינונית של 

.Neobee® טריגליצרידים

הוא מכיל פולי קקאו, שערכם עולה על הטעם הנפלא שהם מספקים, בזכות הערכים 

התזונתיים הגבוהים שלהם. שמן קוקוס גם הוא מתווסף, כדי להוסיף מקור עשיר לתזונה, 

לעזרה בהזנת הגוף.

השתמשו ב- Power Boost כתוספת ל- PureNourish או לבדו, כדי לעזור להשיב לגוף רכיבים 

תזונתיים באמצעות התזונה לה הוא זקוק.

אופן השימוש המומלץ
לערבב כף מדידה אחת של Power Boost עם שתי כפות מדידה PureNourish ו- 235 מ”ל 

)8oz( מים קרים. לנער בחוזקה כדי לערבב. לשייק קרמי יותר, השתמשו בחלב צמחי. 

 ללא
GMO 

ללא חומרי טעם טבעונינטול גלוטןערך גליקמי נמוך
מלאכותיים

מומתק בסטיביה 
ואגבה

תוסף תזונהBCAA 2:1:1נטול מוצרי חלב

BCAA
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Other Ingredients: Erythritol, Natural 
Mandarin Orange Flavor, Natural Flavors, 
Stevia Leaf Extract (Rebaudioside A), 
Citric Acid.

*המוצר נארז בארה”ב, לא זמין למכירה חוזרת.

Serving Size: 1 Scoop (5.8 g)
Servings Per Container: about 28

 Amount %  Daily
 Per Scoop Value*

Total Calories 0
Total Fat 0 g 0%
Sodium 32 mg 1%
Total Carbohydrate 5 g 2%
 Sugar Alcohol 4 g -
Biotin 1000 mcg 333%
Papaya Fruit Powder 750 mg -
Citrus Bioflavonoids 10 mg
DermavalTM Proprietary Blend 50 mg -
 Pomegranate fruit concentrate, asparagus 

shoot concentrate, okra pod concentrate, coffee 
fruit extract, acerola fruit juice, camu camu fruit 
juice, onion bulb extract, açaí berry, 
mangosteen fruit concentrate  

Acquamin® (Red Seaweed) 550 mg -

Supplement Facts

mangosteen fruit concentrate.

Beauty BoostTM

ברק וניצוצות
Beauty Boost מכיל תערובת בלעדית ומוגנת בפטנט של רכיבים עם יתרונות בריאותיים 

רבים, במיוחד לאנשים שחוו לאחרונה ירידה מהירה במשקל.

למרות שהנוסחה שלו עונה על צרכים תזונתיים ספציפיים של השיער והעור, המערכות 

 ,Beauty Boost -הפנימיות שלכם ייהנו מהוויטמינים, המינרלים והביופלבונואידים שב

שמקורם במגוון תמציות צמחיות טבעיות.

בין אם אתם חווים הדרדרות באיכות השיער והעור או שאתם פשוט מחפשים תמריץ נוסף 

לשגרת הטיפוח שלכם, התוסף העוצמתי הזה יגרום לכם להרגיש רעננים ומחודשים.

 

אופן השימוש המומלץ
לערבב כף מדידה אחת של Beauty Boost עם שתי כפות מדידה PureNourish ו- 235 מ”ל 

)8oz( מים קרים. לנער בחוזקה כדי לערבב. לשייק קרמי יותר, השתמשו בחלב צמחי. 

GMO טבעונינטול גלוטןערך גליקמי נמוךללא

ללא חומרי טעם 
מלאכותיים

מומתק בסטיביה תוסף תזונהנטול מוצרי חלב
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שאלות נפוצות

?PureNourish מהו הייחוד של
בשונה ממשקאות שייק אחרים, PureNourish נטול לחלוטין סויה, חומרים 

 PureNourish ,משמרים, מוצרי חלב, אורגניזמים מהונדסים גנטית וחיטה. לכן
בטוח לשימוש לאנשים רבים שיש להם חוסר סבילות לרכיבים אלה. בפשטות, 

PureNourish הוא הבחירה המועדפת לתזונה!

?Power Boost מהו הייחוד של
Power Boost מסייע לשפר את חילוף החלבון ולספק שרשרת מסועפת של 

חומצות אמינו )BCAAs(. באמצעות השרשרת המסועפת של חומצות האמינו, 
מוצר זה מעניק לכם דרך נוחה וקלה להפיק את המירב מהתזונה שלכם, מבלי 

להתפשר על האיכות.

?Beauty Boost מהו הייחוד של
הרכיבים המיוחדים שבו, כגון ביוטין, אבקת פפאיה, מיצוי אצה אדומה 

™Aquamin ו- מזון העל ™Dermaval מספקים ויטמינים, מינרלים ואנזימים 
נוספים, אשר הוכחו כמועילים לגוף. נסו את Beauty Boost והעלו את ה- 

PureNourish שלכם לרמה הבאה!

?PureNourish מהם היתרונות של 
חומצות אמינו שמופקות מצמחים	 

עשיר ברכיבים תזונתיים ודל קלוריות	 

?Power Boost מהם היתרונות של
מועשר בקקאו טהור, לתמיכה תזונתית	 

שרשראות בינוניות של טריגליצרידים משמן קוקוס אורגני	 

ל-גלוטמין תומך בביצועים אופטימליים של הגוף	 

שרשרת מסועפת של חומצות אמינו, לשיפור מצב הרוח	 

לשימוש עם PureNourish בטעם טבעי 	 

?Beauty Boost מהם היתרונות של
מכיל תמציות טעם מנדרינה ותפוז, עם פפאיה מיובשת	 

נוסחתו מכילה ™Dermaval, תוסף ממזון-על, לתוספת פיטוכימיקלים 	 

)תרכובות כימיות המצויות באופן טבעי בצמחים( ואנזימים

מכיל ™Aquamin, מיצוי אצה עשיר במינרלים זמינים ביולוגית	 

תוספת ביוטין לתמיכה בבריאות העור	 

לשימוש עם PureNourish בטעם טבעי	 

?PureNourish מהו המינון המומלץ של
להוסיף שתי כפות מדידה ל- 235 מ”ל )8oz( מים, לערבב ולהנות פעם ביום. 

?Beauty Boost -ו Power Boost מהו המינון המומלץ של
להוסיף כף מדידה אחת של Power Boost או Beauty Boost לשייק 

PureNourish או להשתמש לבד עם 235 מ”ל )8oz( מים או החלב הצמחי 
המועדף עליכם ולהנות פעם ביום.

 Power Boost לכמה זמן מספיק בדרך כלל מארז אחד של
?Beauty Boost -ו ,PureNourish

בשימוש יומיומי לפי המינון היומי המומלץ, כל מוצרי Slenderiiz מספיקים 
ל- 28 יום בערך.

?Boosts -וה PureNourish כיצד מאחסנים את
לאחסן במארזים האטומים במקום קריר ויבש.

?PureNourish עם מה אפשר לערבב את
ניתן לערבב את PureNourish עם מים או החלב הצמחי המועדף עליכם.

?Boosts -עם מה אפשר לערבב את ה
אפשר להוסיף כף מדידה אחת של Power Boost או Beauty Boost לשייק 
PureNourish או להשתמש לבד עם 235 מ”ל )8oz( מים או החלב הצמחי 

המועדף עליכם.

האם אפשר לקחת PureNourish או Boosts אם אלרגיים לאחד 
מהרכיבים או אם נוטלים תרופות?

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת שימוש בכל תוסף תזונה חדש במקרה של 
אלרגיות או נטילת תרופות.

האם לנשים בהריון, מניקות או לאנשים עם מצבים בריאותיים מותר 
?Boosts או PureNourish לקחת

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת שימוש בכל תוסף תזונה חדש במקרה של 
הריון, הנקה או בכל מצב בריאותי שהוא.
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אורח חיים קדחתני מקשה עליכם לתת לגופכם את התזונה לה הוא זקוק, 

אבל Giving Greens הופך זאת קל ופשוט. עם 15 קלוריות בלבד במנה, 

 Giving Greens כל שעליכם לעשות הוא לערבב את האבקה המזינה

במים או להוסיף אותה לשייק פירות ולהנות! התוספת הפשוטה הזו 

לשגרה שלכם תומכת ועוזרת בעיכול, משפרת את החיסוניות, תורמת 

להגנה על התאים מפני נזקי חמצון ולייצור תקין של קולגן, לתפקוד

vתקין של כלי הדם.

 

 900 גרם )2 פאונד( של ירקות בכל מנה
מנה אחת בלבד כוללת תרד, אספסת וכלורלה, בתוספת ברוקולי, גזר, עגבניה, סלק, 

מלפפון, כרוב סיני, כרוב, סלרי, קייל, אספרגוס, פלפל ירוק, כרובית ופטרוזיליה, 

לתזונה אופטימלית. נסו לאכל את כל זה ביום אחד!

תזונת נבטים
נבטים הם מקור עשיר לתזונה וכאשר קוטפים אותם בשיא הנביטה, רמות התזונה 

בהם מקסימליות ונוצרות תרכובות בריאות.

אנזימים פעילים במיוחד
תערובת האנזימים המעולה שלנו כוללת אנזימי עיכול פעילים במיוחד, אשר עוזרים 

 .Giving Greens -לגופכם להנות משפע הטוב האורגני שב

ללא חומרי טעם ערך גליקמי נמוך
מלאכותיים

נטול גלוטן

GMO נטול סויהללא

2 כפות מדידה.
ערבוב. הצלחה.

 אבקה צמחית עשירה 
 ברכיבים תזונתיים - 

אין צורך להוציא את המיץ

®Giving Greens הוא אבקת משקה מזינה, עשויה מירקות אורגניים, אשר מקלה על 
התדלוק של הגוף בפיטו-נוטריינטים )תרכובות צמחיות פעילות ביולוגית שמועילות 

לבריאות(, ויטמינים ומינרלים חיוניים. המזון נטול האשמה מכיל תזונת נבטים ותרביות 
חיות יחד עם תערובת מזונות-על עשירה באנזימים, אשר מספקת לגופכם את הרכיבים 

התזונתיים החיוניים לשפר את החיסוניות, לעזור בעיכול ולתרום להגנה על התאים מפני 
נזקי חמצון ולייצור תקין של קולגן, לתפקוד תקין של כלי הדם.

*המוצר נארז בארה”ב.

תוסף תזונה

טבעוני
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לטעום את ההבדל
תחנת הכוח התזונתית נטולת-האשמה הזו עוזרת להבטיח שאתם והאהובים עליכם מקבלים 

את כל הירקות שאתם צריכים ללא כל מאבק. פירות-העל גוג’י ברי, אוכמניות ואסרולה 

משולבים בקינמון ורמז של סטיביה וקסיליטול מספקים טעם טבעי מתוק, בזמן שהם מעניקים 

לכם תמריץ תזונתי נפלא. מתוק באופן טבעי.

הזנים של ‘החבר’ה הטובים’
4 מיליארד בקטריות טובות מצטרפות לגומי ערבי )אקציה גאם(, על מנת ליצור מערכות 

תרבית שמספקות מספר רב של יתרונות לבריאותכם. יחד, הם עוזרים לשפר את ספיגת 

הרכיבים התזונתיים, תומכים בניהול המשקל, משפרים את הלחות בעור ואת מראהו, בזמן 

שהם תומכים בבריאות הכוללת של הגוף.

עגלה מלאה בירקות
סיבים הם רכיב חשוב מאוד לתזונה והם עוזרים לשמור על סדירות, אבל לא כולם מצליחים 

לעמוד בצריכת הסיבים היומית המומלצת. בעזרת Giving Greens, אתם יכולים להפסיק 

להיות מוטרדים מהשאלה האם יש לכם מספיק סיבים בתזונה - רק שתי כפות מידה מכילות 

שווה ערך ל- 5 מנות של ירקות!

Giving Greenstm

25.4 ק”ג

Giving Greens®

Other Ingredients: Gum acacia, 
Xylitol, Xanthan Gum, Stevia leaf 
extract, Citric acid and Malic acid.

*המוצר נארז בארה”ב.

Serving Size: 2 Scoops 
Servings Per Package: 28

 Amount %  Daily
 Per Serving Value*

Calories 15 1%
Total Fat 0 g 0%
 Saturated Fat 0 g 0%
Total Carbohydrate 3 g 1% 

Dietary Fiber 2 g 8%
 Sugars <1 g -
Protein 1 g -
Vitamin C (as Acerola fruit extract) 30 mg 33%
Sodium 17 mg 1%
Superfood Vegetable Blend 1,100 mg -
 (Spinach leaf powder, Asparagus powder, 

Brussels Sprout powder, Broccoli leaf powder, 
Cauliflower powder, Celery leaf powder, 
Cucumber powder, Kale leaf powder, Parsely 
powder, Green Pepper powder, Beetroot 
powdere, Carrot powder, Tomato fruit powder, 
Cabbage leaf powder)

Superfruit Blend 200 mg -
 (Blueberry fruit powder, Acai berry powder,

Goji fruit powder)
Sprouted Seed Blend 150 mg -
 (Organic Millet sprout, Organic Amaranth 

sprout, Organic Broccoli Sprouted seed) 
Enzyme Blend 15 mg -
 (Amylase, Protease, Glucoamylase, Lipase, 

Cellulase)
Alfalfa grass powder 550 mg -
Coconut juice powder 200 mg -
Chlorella (cracked cell wall) 100 mg -
Cinnamon bark powder 50 mg -

Supplement Facts
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שאלות נפוצות

?Giving Greens מה עושה 
Giving Greens הוא משקה טעים ועשיר ברכיבים תזונתיים, אשר כולל 900 

גרם של ירקות אורגניים, תזונת נבטים ותערובת פירות-על עשירה באנזימים 
עם מערכת תרביות, אשר מספקים לגופכם רכיבים תזונתיים חיוניים כדי 
לשפר את החיסוניות, לעזור בעיכול ולתרום להגנה על התאים מפני נזקי 

חמצון. שתי כפות מדידה ביום נותנות לגופכם את התזונה שהוא רוצה וגם:

	   תורמות לייצור הקולגן לתפקוד תקין של כלי הדם
	   תורמות להגנה על התאים מפני נזקי חמצון
	   תומכות בתפקוד תקין של מערכת החיסון

	   משפרות את הלחות בעור ואת המראה שלו
	   עוזרות בעיכול

	   משפרות את החיסוניות
	   רק 15 קלוריות במנה 

?Giving Greens מהו המינון המומלץ של
הוסיפו שתי כפות מדידה ל- 235 מ”ל )8oz( מים, ערבבו ותהנו פעם ביום.  

?Giving Greens -מהם הרכיבים העיקריים ב
בסיס עשיר של תרד, אספסת ותאים סדוקים של כלורלה וולגריס אורגנית, 

המספקים פיטו-נוטריינטים, ויטמינים ומינרלים חיוניים לתזונה אופטימלית. 
נבטים טריים של ברוקולי, ירבוז ודוחן נקטפים בשיאם כדי להבטיח מקסימום 
יתרונות, כשהם מספקים את כל תשע חומצות האמינו החיוניות. פירות-העל 

 גוג’י ברי, אוכמניות ואסרולה משולבים בקינמון למתן טעם מתוק טבעי, 
בזמן שהם מעניקים לכם דחיפה תזונתית משמחת. מערכת תרביות חיות 
וחמישה אנזימי עיכול פעילים במיוחד עוזרים לגופכם לקבל את כל הערך 

התזונתי שניתן.

מהן תרביות חיות?
תרביות חיות הן מיקרואורגניזמים קטנים, אשר מספקים יתרונות בריאותיים 

למי שצורך אותם. Giving Greens מכיל 4 מיליארד בקטריות טובות, 
המורכבות משני זנים שונים: לקטובצילוס פלנטרום וביפידובקטריום ברווה. 

ל. פלנטרום היא בקטריה מזן שנמצא בשימוש נפוץ וניתן למצוא אותה במגוון 
סביבות, כולל מערכת הנשימה, מערכת העיכול ומערכת הרבייה של אנשים 

בריאים, כמו גם במזונות רבים העשויים חומצת חלב מותססת, אשר מיוצרים 
במפעלים.1 הסוגים הללו נבדקו ונחקרו בקפידה בניסויים קליניים בבני אדם.

ב. ברווה הוא זן בקטריות מועיל במיוחד, אחד מהזנים היותר מועילים 
לבריאות האדם. זן בקטריה זה התגלה במקור בתינוקות, אבל הוא נמצא גם 

במערכת העיכול של אנשים בוגרים.2

מה זה תאים סדוקים של כלורלה וולגריס?
כלורלה וולגריס היא סוג של אצה חד-תאית, אשר גדלה במים מתוקים 
ונחשבת על ידי רבים כמזון-על. דופן התאים של הכלורלה עבה וקשיח, 

כלומר קשה לפצח ולעכל אותם. הפתרון הוא לשבור או לסדוק את התא לפני 
העיכול, כך שיהיה יותר “זמין ביולוגית” ושכל הרכיבים התזונתיים שבו יהיו 

זמינים להיספג על ידי הגוף.

מה זה תזונת נבטים?
כאשר נבטים נקטפים בשיא תהליך הנביטה, רמות התזונה בהם מקסימליות 

ונוצרות תרכובות בריאות. נבטי ברוקולי מכילים פי 10-100 יותר סולפן ובכך, 
מספקים תזונה עוצמתית. 

מהם אנזימי עיכול?
אנזימי עיכול עוזרים לגופכם לפרק באופן נכון ויעיל את המזון, כדי שתקבלו 

את כל הרכיבים התזונתיים ממנו. תערובת האנזימים האופטימלית שלנו 
כוללת אנזימי עיכול פעילים במיוחד, אשר עוזרים לגופכם לקבל את כל הטוב 

.Giving Greens -המזין שב

האם Giving Greens יכול לעזור לי לרדת במשקל?
Giving Greens הוא שייק בריא ומשביע, אשר יכול לעזור לכם לקבל את 

התזונה לה זקוק גופכם ללא תוספת שומנים וסוכרים. כיוון שהוא מכיל רק 
15 קלוריות למנה, ערבבו אותו במים או בשייק פירות ותקבלו את בן הלוויה 

המושלם לתוכנית שלכם לניהול המשקל!

האם Giving Greens רגיש לחום?
ניתן להנות מ- Giving Greens חם או קר  - כל עוד הטמפרטורה אינה חמה 

 .ºC45 -יותר ממי ברז חמים, כלומר לא יותר מ

?Giving Greens כיצד מאחסנים את
יש לאחסן את המארז האטום במקום קריר ויבש. 

?Giving Greens עם מה אפשר לערבב את
אפשר לערבב את Giving Greens עם מים או עם החלב הצמחי המועדף 

.PureNourish™ עליכם. לשייק קרמי יותר ולתוספת חלבון, ערבבו אותו עם

האם אפשר לקחת Giving Greens אם אלרגיים לאחד מהרכיבים או 
אם נוטלים תרופות?

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת שימוש בכל תוסף תזונה חדש במקרה של 
אלרגיות או נטילת תרופות.

האם לנשים בהריון, מניקות או לאנשים עם מצבים בריאותיים מותר 
?Giving Greens לקחת

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת שימוש בכל תוסף תזונה חדש במקרה של 
הריון, הנקה או בכל מצב בריאותי שהוא.

1Beneficial Influences of Lactobacillus plantarum on Human Health and Disease:  T.M. Darby, R.M. Jones, in The Microbiota in Gastrointestinal Pathophysiology, 2017 
Degradation of Phenolic Compounds Found in Olive Products by Lactobacillus plantarum Strains:  María Landete, HéctorRodríguez, José Antonio Curiel, Blancade las 
Riva, Félix Lópezde, Felipe Rosario Muñoz, in in Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention, 2010.
Lactic Acid Bacteria | Lactobacillus spp.: Lactobacillus plantarum, A. Corsetti, S. Valmorri, in Encyclopedia of Dairy Sciences (Second Edition), 2011 
2S. Arboleya, C. Watkin, C. Stantonand,  R. Paul Ross Gut, 2016, Bifidobacteria Populations in Human Health and Aging: Frontiers of Microbiology. 
Absorption, Transport, and Retention: Martin Kohlmeier,  
in Nutrient Metabolism (Second Edition), 2015


