
 900 גרם של ירקות
בכל מנה

רבים מאיתנו ניסו לשתות מיצים על מנת לגשר על הפער - עגלה 

מלאה בירקות, אשר מובילה לעונג צרוף של סחיטתם במכונה 

להכנת מיצים. אבל אז, אנחנו מסתכלים על הבלגן שנוצר מהשאריות 

ונאנחים. שלושה שבועות מאוחר יותר, אנחנו זורקים עוד צרור של 

ירקות עבשים לאשפה ומאחסנים את מכונת המיצים. זה לא חייב 

להיות כך.

קל

אורך חיים קדחתני מקשה עליכם להזין את גופכם בתזונה לה הוא זקוק, 

אבל Giving Greens הופך זאת לקל! עם 15 קלוריות בלבד למנה, רק 

ערבבו אותו במים או שלבו אותו בשייק סמיך!

נפלא לילדים

Giving Greens הוא תחנת כוח תזונתית נטולת אשמה, המסייעת להבטיח 

 שהילדים שלכם מקבלים את הירקות שהם צריכים, ללא המלחמה בזמן האוכל.

זה לא “דוחה”

מומתק באופן טבעי בפירות-על בשילוב עם קוקוס, קורט קינמון ומעט סטיביה 

וקסיליטול, טעמו של Giving Greens אינו גורם לכם לחשוב שאתם שותים מיץ 

ממכסחת הדשא שלכם.

החלק הקשה

סיבים מסייעים לשמור על היציאות, לתמוך בשמירה על רמות הסוכר בדם 

שכבר נמצאות בטווח הבריא ובניהול המשקל. עם Giving Greens, ידכם על 

העליונה במשחק הסיבים. זהו ניצחון! 

™Giving Greens, המהווה חלק מקו מוצרי ™Slenderiiz לניהול המשקל, הוא תערובת 
מזון מלא של ירקות, תזונה מזרעים מונבטים ופירות-על עשירים באנזימים, אשר מספקת 

לגופכם את הרכיבים המזינים החיוניים כדי לשפר את מערכת החיסון, לתמוך בפעילות כלי 
הדם והלב, ללחום ברדיקלים חופשיים ולסייע בעיכול.

 העניקו לגופכם
900 גרם של ירקות

והמון אהבה



כל הטוב שבירקות
בסיס עשיר של תרד, אספסת וכלורלה מספק פיטו-נוטריינטים חיוניים, ויטמינים ומינרלים. ואז, 
אנחנו מוסיפים ברוקולי, גזר, עגבניה, סלק, תרד, מלפפון, כרוב סיני, כרוב, סלרי, קייל, אספרגוס, 

פלפל ירוק, כרובית ופטרוזיליה, לתזונה אופטימלית. נסו לשבת על סלט כזה!

תזונה מזרעים מונבטים

זרעים מונבטים גדושים להתפקע בתזונה וכאשר הם נקטפים 

בשיא תהליך הנביטה, רמות התזונה בהם מקסימליות 

ותרכובות בריאות הופכות זמינות.

אנזימים שעובדים קשה
אם אין לכם מספיק אנזימי עיכול, אתם לא יכולים לפרק באופן 

נאות וביעילות את המזון. תערובת האנזימים המעולה שלנו 

כוללת אנזימי עיכול פעילים במיוחד, אשר מסייעים לגופכם לספוג 

את כל הטוב התזונתי שיש ל- Giving Greens להציע.

פירות-על להרגשה טוב
אסרולה הממריצה את המערכת החיסונית, אוכמניות 

עשירות בנוגדי חמצון וגוג’י ברי - הידוע גם בכינוי “הפרי 

השמח” - מרכיבים את תערובת פירות-העל שלנו. פירות 

אלה נחושים לסייע לכם להפיק את המירב מכל יום!

.(NFR) אינו זמין כרגע למכירה מחוץ לגבולות אוסטרליה *

נבטי ברוקולי
נבטי ברוקולי הם תחנת כוח תזונתית, כיוון שהם מכילים 10 עד 100 פעמים יותר 

סולפורפן, תרכובת מוכחת כמקדמת ניקוי רעלים ומשפרת את היכולת להתנגד לנזקי 

החמצון. 

נבטי ירבוז
ירבוז עשיר בסיביים ובחומצת האמינו החיונית ליזין, והוא מכיל בין 12 ל- 17 אחוז 

חלבון. 

נבטי דוחן
הפרופיל התזונתי המעולה של הדוחן, אשר כולל מנגן, זרחן, מגנזיום וניאצין 

)ויטמין B3( מבטיח את מקומו בין הרכיבים המובילים בשמירה על בריאות 

הלב.

GIVING GREENS מספק 
עוצמה צמחית עשירה ברכיבים 

מזינים — ללא הצורך בסחיטה.

הזמינו היום!


