
ED Smoothie
Жай ғана шырын емес



Өмір сүру 
деңгейі 
көтерілген

Тамақтану
құрылымы 

өзгерді:

көптеген
жоғары калориялы 
майлы тағамдар, 
аз өзек

Артық энергияны 
тұтыну өсті:

тұтынылмайды, 
бірақ май 
қоймасына
жинала береді

Талшықсыз өмір



ДДҰ-ның соңғы бағалауы бойынша:

• Әлемде 1 миллиардтан астам адамда артық 
салмақ бар.

• Экономикалық дамыған елдерде халықтың 
50% - ы артық салмаққа ие, олардың 
30% - ы семіздікке шалдыққан.

• Ресейде еңбекке қабілетті жастағы 
адамдардың орта есеппен 
30% - ында семіздік және 25% - артық дене 
салмағы бар.

• Проблема жыл сайын жасарып келеді.

Талшықсыз өмір



Тұрақты түрде олар ішек арқылы өтеді, уыттар мен 
канцерогендерді сіңіреді, олар тоқырау кезінде 

қанға сіңіп, денені уландырады

Ішекте қанттың сіңу уақытын көбейтеді, 
глюкоза біртіндеп шығарылады

Олар асқазан-ішек жолдарын ынталандырады, асқазан мен 
ішек функцияларын сақтайды, бұл безеулерге және терінің 

жалпы жағдайына тікелей әсер етеді

Холестеринді шөгінділерді жойып, 
оларды оңай жойылатын компоненттерге бөледі.

Ішектерді тазартуға көмектеседі, белсенді 
ингредиенттердің  жақсы сіңуін қамтамасыз етеді

Ақуыздың ыдырауына жауап беретін 
ішек бактерияларының көбеюіне жағдай жасайды

Көлемі 4-6 есе артып,
асқазанды толтырады және порция көлемі азаяды

Аштық сезімін
басады

Шлактар мен уыттарды
шығарады

Ақуыздың сіңуіне 
көмектеседі

ББҚ 
тиімділігін арттырады

Холестериннен 
қорғайды

Қандағы глюкозаның 
өзгерісін бақылайды

Тері саулығын 
жақсартады

Неліктен талшықтар?



Неге смузи?

Көптеген табиғи жидектер, жемістер 
мен көкөністер!
Мұндай бай коктейльді өзіңіз жинау 
өте қиын!

СЕН үшін - суперсмузи!
Суперфудтардың барлық хиттері –
чиа, опунция, псилиум, витграсс –
сіздің смузиіңізде.

Жай ғана шырын емес!
Жемістер мен жидектердің барлық құндылығы –
дәрумендер, талшықтар, өзектер 
өзгеріссіз сақталады (шырын ғана емес, 
сонымен қатар күнжарасы).



Қарапайым смузиден несі жақсы?

Naturex – Швейцария
Органикалық деңгейдегі өндіріс

Төмен температурада баяу кептіру
Табиғи жемістердің органолептикалық қасиеттері 
100% таза табиғи құрам

Меншікті екпелер - егін жинауға дейін жемістерді, 
жидектерді, көкөністерді және ауылшаруашылық 
техникаларын 100% бақылау

Франция мен Швейцариядағы зауыттарда 100% 
бақыланатын қайта өңдеу Экосерт (органикалық 
өнім өндірісі) сертификаты бар 

Партиядан партияға 100% сапа мен репродукция 
кепілдігі



Смузи-детокс
Киви-балдыркөк

Ішінде не бар?
5 ТАБИҒИ КӨКӨНІСТЕР МЕН ЖЕМІСТЕР
алма, киви, балдыркөк, шпинат, ревень

ПСИЛИУМ (жолжелкен дәнінің қабығы)
ВИТГРАСС (өскен бидай өскіндері)
ҚАНТСЫЗ ТАБИҒИ ДИЕТАЛЫҚ ТАЛШЫҚ
ВЕГАН
ГЛЮТЕНСІЗ

 детоксикациямен қамтамасыз етеді, 
 шлактар мен уыттарды кетіреді, 
 ас қорыту жолын қалыпқа келтіреді және иммунитетті 

сақтайды.



Назар аударыңыз: суперфудтар!

Псилиум (жолжелкен дәнінің қабығы)
тамаша еритін өзек, шлактар мен уыттарды өте мұқият 
шығарады, асқазан-ішек жолдарының жұмысына көмектеседі, 
холестерин деңгейін төмендетеді, көмірсулар мен майлардың 
сіңуін баяулатады, ішек микрофлорасын қалыпқа келтіруге 
пайдалы.

Витграсс (өскен бидай өскіндері)
өсімдік ақуызының, дәрумендер мен минералдардың, 
антиоксиданттардың көзі, яғни қалпына келтіру және мінсіз 
жұмыс істеуі үшін құрылыс материалдарының көзі.
құрамында хлорофилл бар өсімдіктер арасында көшбасшы:

 жасуша мембраналарын нығайтады және метаболизм 
процестерін жеделдетеді,

 дененің детоксикациясына ықпал етеді,
 ауыр металдар мен уыттарды кетіреді,
 бауырдың жаңаруына ықпал етеді.

Смузи-детокс



Қарбыз-құлпынай

Ішінде не бар?

7 ТАБИҒИ ЖЕМІСТЕР МЕН ЖИДЕКТЕР
қарбыз, құлпынай, алма, таңқурай, мүкжидек, итбүлдірген, 
қызылша

ОПУНЦИЯ ЖЕМІСТЕРІ
ҚАНТСЫЗ ТАБИҒИ ДИЕТАЛЫҚ ТАЛШЫҚ
ВЕГАН
ГЛЮТЕНСІЗ

 артық сұйықтықты кетіреді және ісінуді жеңілдетеді,
 майлардың сіңуін тежейді,
 артық салмақпен күресуге және силуэтті жинақтауға көмектеседі.

Смузи-силуэт



Назар аударыңыз: суперфудтар!

Опунция жемістері
майларды байланыстыруға және ағзадан шығаруға, 
артық сұйықтықты кетіруге көмектеседі,
олар ісінуді жеңілдетеді, целлюлиттен арылтады, 
салмақ жоғалтуға ықпал етеді.

Смузи-силуэт



Асқабақ-шырғанақ

Ішінде не бар?

КӨКӨНІСТЕР МЕН ЖЕМІСТЕРДІҢ ТАБИҒИ ШЫРЫНДАРЫ
алма, асқабақ, шырғанақ, сәбіз

ЧИА ТҰҚЫМЫ СҰЛЫ КЕБЕГІ
ҚАНТСЫЗ ТАБИҒИ ДИЕТАЛЫҚ ТАЛШЫҚ
ВЕГАН
ГЛЮТЕНСІЗ

Смузи-сұлулық пен қуат

 күшті антиоксиданттық қорғанысқа ие,
 терінің, шаштың және тырнақтың жастығы мен 

денсаулығына қамқорлық жасайды
 мидың жұмысын сақтайды және қуат береді.



Назар аударыңыз: суперфудтар!

Сұлы сүті
 күрделі көмірсулар мен диеталық талшықтардың көзі,
 қандағы гликемиялық индекстің жоғарылауына жол бермей, 

глюкозаның қанға ену жылдамдығын азайтады,
 тері денсаулығын сақтайды,
 мидың жұмыс істеуі мен өмірлік сергектілігін ынталандырады.

Сұлы кебектері бета-глюкандардың көзі (еритін диеталық талшық)
 холестеринді өте жақсы төмендетеді,
 қандағы глюкоза деңгейін реттейді,
 ас қорытуды қолдайды 
 салмақты бақылауға көмектеседі.

Чиа дәндері
 өсімдік ақуызының, сұлулық дәрумендерінің (В тобы), Омега 3 және

6 май қышқылдарының көзі. Ацтектердің "өмір символы".
 тамаша ас қорыту,
 жүйке жүйесін қолдау және қорғау, жадыны жақсарту,
 жүректі қорғау,
 сергектік пен өмірлік тонус.

Смузи-сұлулық пен қуат



Балаларға болады ма?

Бұл азық-түлік өнімі ешқандай 
шектеулер мен қарсы 
көрсетілімдерсіз
Бұл балаларға арналған 
арнайы өнім емес
Шешім өзіңізде!

ED орнына болады ма?

ED - теңдестірілген BFA және ккал 
коктейлі (көп ақуыз)
Смузи - пайдалы тағамдар (көптеген 
талшықтар мен күрделі көмірсулар)

Хош иістендіргіштер?

Табиғиға ұқсас = табиғи

Қымбат!

Сауда орталығында бір стакан смузидің 
бағасы 150 рубльден 350 рубльге дейін
o Жемістің шығу тегі белгісіз 
o Белсенді компоненттер бойынша 

құрамы «нашар»
o Суперфудтар жоқ

Болады ма...


