
ED Smoothie
Oddiy sharbatdan koʻproq



Turmush
darajasi
koʻtarildi

Ovqatlanish
tuzilmasi
oʻzgardi:

yuqori kaloriyali
yogʻli taomlar
koʻp, kletchatka

kam

Ortiqcha
energiyani
isteʼmol qilish
oshdi: 
safrlanmayapti, 
balki yogʻ deposiga
yigʻilmoqda

Tolalarsiz hayot



JSSTning oxirgi baholashlari boʻyicha:

• Dunyoda 1 mlrddan ortiq odamlar ortiqcha 
vaznga ega.

• Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda aholining 
50%i ortiqcha vaznga ega, ulardan 
30%i semizlikdan aʼziyat chekadi.

• Rossiyada oʻrtacha mehnatga layoqatli 
shaxslarning 30%i semizlikka va 25% - tananing 
ortiqcha vazniga ega.

• Muammo oʻtgan har yil bilan yosharib
bormoqda.

Tolalarsiz hayot



Oʻzgarmagan koʻrinishda ichak orqali oʻtadi, 
oʻziga toksinlarni va kantserogenlarni yigʻadi, ular turib

qolganda qonga soʻriladi va organizmni zaharlaydi

Ichakda shakarlarning soʻrilish vaqtini oshiradi,
glyukoza asta-sekin boʻshatiladi

MIY ishini ragʻbatlantiradi, meʼda va ichakning funksiyalarini
saqlab qoladi, bu husnbuzar toshmalariga va terining

umumiy holatiga toʻgʻridan-toʻgʻri taʼsir qiladi

Xolesterin choʻkmalarini oson chiqariluvchi tarkibiy
qismlarga parchalab, ularni yemiradi.

Ichakning tozalanishiga yordam beradi, faol
komponentlarning yaxshiroq soʻrilishini taʼminlaydi

Ichak bakteriyalari uchun ozuqaviy muhitni yetkazib beradi,
ular oqsilning parchalanishi uchun javob beradi

Meʼdani toʻldirib, oʻlchamda 4-6 martaga ortadi
va porsiya hajmi qisqaradi

Ochlik hissini
pasaytiradi

Shlaklarni va toksinlarni
chiqaradi

Oqsilning
oʻzlashtirilishiga
yordam beradi

BFQ samaradorligini
oshiradi

Xolesterindan
himoyalaydi

Qonda glyukoza
oʻzgarishlarini nazorat

qiladi

Teri salomatligini
yaxshilaydi

Tolalar nima uchun kerak?



Nima uchun smuzi?

Tabiiy reza mevalar, mevalar va 
sabzavotlar koʻp!
Tarkibi boʻyicha shunchalik boy kokteylni 
mustaqil yigʻish juda ham murakkab!

Supersmuzi - superSIZ uchun!
Superfudlarning barcha xitlari - chia, 
opuntsiya, psilium, vitgrass - sizning
smizuda.

Oddiy sharbatdan koʻproq!
Mevalar va reza mevalarning butun qimmatbaholigi -
vitaminlar, tolalar, kletchatka -
oʻzgarmagan koʻrinishda saqlab qolingan (nafaqat

sharbat, balki kunjarasi ham).



Oddiy smuzidan nimasi bilan yaxshiroq?

Naturex – Shveytsariya
Organik darajasidagi ishlab chiqarish

Sekin past haroratli quritish
Tabiiy mevalarning organoleptik xususiyatlari
100% toza tabiiy tarkib

Shaxsiy plantatsiyalar - mevalar, reza mevalar,
sabzavotlar va yigʻishgacha agrotexnikaning 100% 

nazorati

Ekosert sertifikatiga ega boʻlgan Frantsiyadagi va
Shveytsariyadagi zavodlarda 100% nazorat
qilinuvchi qayta ishlash (organik mahsulotlarni
ishlab chiqarish

Partiyadan partiyaga sifat va ishlab chiqarilishning
100% kafolati



Smuzi-detoks

Kivi-selderey

Tarkibida nima mavjud?

5TA TABIIY SABZAVOTLAR VA MEVALAR
olma, kivi, selderey, ismaloq, rovoch

PSILIUM (bargizub urugʻlari qipigʻi)
VITGRASS (undirilgan bugʻdoy kurtaklari)
SHAKARSIZ TABIIY OZUQAVIY TOLALAR
VEGAN
GLYUTENSIZ

 Detoksikatsiyani taʼminlaydi,
 shlaklarni va toksinlarni chiqaradi,
 MIY ishini meʼyorlashtiradi va immunitetni qoʻllab-quvvatlaydi.



Diqqat: superfudlar!

Psilium (bargizub urugʻlari qipigʻi)
• aʼlo darajadagi eruvchan kletchatka,
• shlaklarni, toksinlarni juda avaylab chiqaradi,
• MIY ishiga yordam beradi,
• xolesterin darajasini pasaytiradi,
• uglevodlar va yogʻlarning oʻzlashtirilishini sekinlashtiradi,
• ichak mikroflorasini meʼyorlashtirish uchun foydali.

Vitgrass (undirilgan bugʻdoy kurtaklari)
• oʻsimlik oqsili, vitaminlar va minerallar, antioksidantlar manbai, 

yaʼni organizmning tiklanishi va benuqson faoliyat yuritishi uchun
qurilish materiali

• xlorofillning saqlanishi boʻyicha oʻsimliklar orasida ilgʻor:
 hujayra membranalarini mustahkamlaydi va almashinuv 

jarayonlarini tezlashtiradi,
 organizm detoksikatsiyasiga yordam beradi,
 ogʻir metallarni va toksinlarni chiqaradi,
 jigar yangilanishiga yordam beradi.

Smuzi-detoks



Tarvuz-Qulupnay

Tarkibida nima mavjud?

7TA TABIIY MEVALAR VA REZA MEVALAR
tarvuz, qulupnay, olma, malina, klyukva, brusnika, lavlagi

OPUNSIYA MEVALARI
SHAKARSIZ TABIIY OZUQAVIY TOLALAR
VEGAN
GLYUTENSIZ

 Ortiqcha suyuqlikni chiqaradi va shishlarni oladi,
 yogʻlarning soʻrilishini tormozlaydi,
 ortiqcha vazn bilan kurashishga va qomatni yaxshilashga

yordam beradi.

Smuzi-qomat



Diqqat: superfudlar!

Opunsiya mevalari
yogʻlarning bogʻlanishiga va organizmdan chiqarilishiga
yordam beradi, ortiqcha suyuqliklarni chiqaradi,
shishlarni olib tashlashga yordam beradi, tsellyulitdan
xalos qiladi, ozishga yordam beradi.

Smuzi-qomat



Qovoq-chakanda

Tarkibida nima mavjud?

SABZAVOT VA MEVALARNING TABIIY SHARBATLARI
olma, qovoq, chakanda, sabzi

CHIA URUGʻLARI SULI 
KEPAGI
SHAKARSIZ TABIIY OZUQAVIY TOLALAR
VEGAN
GLYUTENSIZ

Smuzi-goʻzallik va energiya

• kuchli antioksidant himoya koʻrsatadi,
• teri, sochlar va tirnoqlarning navqironligi 

va salomatligi haqida qaygʻuradi
• miya ishini qoʻllab-quvvatlaydi va tetiklik quvvatini 

hadya qiladi.



Diqqat: superfudlar!

Suli sutchasi
• murakkab uglevodlar va ozuqaviy tolalarning manbai,
• qonda glikemik indeksning ortishiga imkon bermasdan, qonga

glyukoza keltirilish tezligini pasaytiradi,
• terining salomatligini qoʻllab-quvvatlaydi,
• miya va hayot tonusini ragʻbatlantiradi.

Suli kepaklari
• beta-glyukanlar (eruvchan ozuqaviy tolalar) manbai
• xolesterinni aʼlo darajada pasaytiradi,
• qonda glyukoza darajasini tartiblashtiradi,
• ovqat hazm boʻlishini qoʻllab-quvvatlaydi
• vaznni nazorat qilishga yordam beradi.

Chia urugʻlari
• oʻsimlik oqsili, goʻzallik vitaminlari (B guruhi), yogʻli kislotalar 

Omega 3 va 6 manbai. Atsteklarning «Hayot ramzi».
• aʼlo darajadagi ovqat hazm qilish,
• nerv tizimni qoʻllab-quvvatlash va himoyalash, xotirani yaxshilash,
• yurak himoyasi,
• tetiklik va hayotiy tonus.

Smuzi-goʻzallik va energiya



Bolalarga mumkinmi?

Bu alohida cheklovlarsiz va
qoʻllash mumkin boʻlmagan
holatlarsiz ozuqaviy mahsulotdir
Bu bolalar uchun
MAXSUSlashtirilmagan mahsulot
Qaror qabul qilish oʻzingizda!

ED oʻrniga mumkinmi?

ED - OYOK va kkal boʻyicha
muvozanatlashtirilgan kokteyl (oqsil koʻp)
Smuzi - foydali tamaddi (kletchatkalar va
murakkab uglevodlar koʻp)

Xushboʻylashtirgichlar?
Tabiiyga oʻxshash = tabiiy

Qimmat!

SMda bir stakan smuzining narxi – 150 rubldan
350 rublgacha
o Mevalarning nomaʼlum kelib chiqishi
o Faol komponentlar boʻyicha «qashshoq» tarkib
o Superfudlar yoʻq

Mumkinmi...


