Juice Plus+ Complete
De Complete is een 100% plantaardig ontbijtje :). De meeste mensen maken een shake of
een smoothie, maar daarnaast kun je er eigenlijk nog veel meer mee! Je kunt bijvoorbeeld
ook pannenkoeken, wafels, ijsjes of muffins maken. Hij bevat de nutriënten van 17 soorten
groenten en fruit, plantaardige eiwitten, vezels en goede koolhydraten. Alles wat je lichaam
nodig heeft dus :). Naast dat het super fijn is als ontbijt zorgt de complete ook voor meer
energie en een gezondere darmflora.De complete is ook nog eens lactose- en glutenvrij en je
kunt hem op verschillende manieren in zetten. Als gezonde maaltijdvervanger bij afvallen,
maar ook om aan te komen of juist om op gewicht te blijven word hij veel gebruikt.

Prijs: 49,75/mnd.

Juice Plus~fruit- en groentencapsules

Prijs:
53,25/mnd.

Deze capsules zijn 100% plantaardig en bedoeld om het gat
tussen wat je binnen krijgt en binnen zou moeten krijgen aan
vitamines op een dag, te overbruggen. Wanneer je ze dagelijks
neemt krijg je 17 soorten groenten en fruit binnen en je kunt je
vast wel voorstellen wat dat met je lichaam doet. Ze zorgen voor
meer energie, een betere weerstand, een gezondere darmflora,
betere stoelgang, gezondere huid, etc. Kortom, zo’n beetje alles
wat met jouw gezondheid te maken heeft.

Juice Plus+ Omega capsules
De omega is echt super! Het is ons nieuwste product en we
hebben al onwijs veel mensen blij kunnen maken ermee!
De omega is 100% plantaardig en dus niet verkregen vanuit vis,
maar vanuit fruit, algen en zaadolien :). Het is een combinatie
van omega 3, 5, 6, 7 en 9 en je krijgt dus meteen alle omega’s
binnen die je binnen zou moeten krijgen, zelfs meer dan dat :).
Hij is héél goed voor je zicht, hart en hersenen

Prijs: 40,25/mnd.
Juice Plus+ bessencapsules
De bessencapsule is een beauty product vol antioxidanten
:Ze kunnen zorgen voor een stralende huid,sterkere
nagels en zachter / voller haar. Ze kunnen
ook zorgen voor minder zichtbare spataderen,
minder cellulite en meer energie!
Ze bevatten rauwe cacao en 9 soorten bessen,
concord-druif,

Prijs: 30,25/mnd.

