
کلیه دتاکس ها از 100% آبمیوه و سبزیجات 
طـبیعی، فاقـد شکر و هرگونه مـواد افزودنـی 

می باشد





منبع غنی ویتامین ها، مواد معدنی، آمینواسیدها 
و کلروفیل. یک خوراکی قلیایی با PH باالتر از 7 
است و و بدن را از ذرات معلق و آالینده ها و 
مواد سمی موجود در هوا پاکسازی می کند. با 
آنتی اکسیدان قوی و ویژگی های ضد التهاب 
موجود در آن از عفونت ها پیشگیری می کند و 
خطر ابتال به سرطان را به شدت کاهش می دهد.

عصاره ویت گرس

Wheatgrass extract





شـوید کاهش دهنده کلسـترول است و عملکرد 
کبد را بهبود می بخشد. سطح انرژی را باال می برد 
و به گوارش کمک شایانی می کند. کاهندۀ اشتها 

سـت و یک خوراکی قلیایی بی نظیر اسـت.

عصاره شوید

Dill Leaveextract





عصارۀ جعفری

تصفیه کنندۀ مؤثر خون، تقویت کنندۀ استخوان 
ها و بهبوددهندۀ بسیار مؤثر کلیه هاست. ریزش 
مو را کاهش می دهد و به ترمیم سریع زخم ها 
کمک می کند. تنظیم کنندۀ فوق العادۀ فشار 
خون است. خطر ابتال به سرطان را کم می کند و 

منبع غذایی فوق العاده ویتامین است.

Parsley extract





کینگ کیل

در مقیـاس کالـری، آهـن موجـود در کیـل حتـی 
بیشـتر از گوشـت گوسـاله و کلسـیم موجود در 
آن حتی بیشتر از شیر است؛ ویتامین C موجود 
در آن بیشـتر از پرتقـال و سرشـار از پتاسـیم، 
فیبـر و ویتامیـن K و D. کیـل دارای کالـری و 
کربوهیـدرات پاییـن بـا چربـی صفرو مشـتقات 
آنتـی اکسـیدان، ضـد التهـاب و سـم زدا سـت.

کیلیک گیاه معجزه آسـا و بهترین منبع آلکاالین 
کردن )قلیایی سـازی( سیسـتم گوارشی ست.

King Kale





هنگ اور

ایـن آبمیـوۀ شـگفت انگیـز، بـا طعم و مـزه ای 
بـی نظیـر، بـه بـدن شـما کمـک مـی کنـد تـا از 

کرختـی و خسـتگی بهبـود یابـد.

Hang over





دتاکس کبد

Liver detox juice

این ترکیب فوق العاده  با داشتن هویج، لیمو، 
زردچوبه، زنجبیل و فلفل سیاه، به راحتی کبد 
شما را پاکسازی می کند و همچنین مواد سمی 
ازجمله الکل که در داخل کبد انباشته شده 
را خارج می کند. مصرف مداوم این نوشیدنی 

به اثربخشی آن کمک شایانی می کند.





 متابولیسم بوستر

دفع کنندۀ سموم،بهبوددهندۀ عملکرد سیستم 
سطح  دهندۀ  افزایش  وزن،  کاهندۀ  ایمنی، 
کننده  قلیایی  بدن،   PH کنندۀ  تنظیم  انرژی، 
مؤثر. این معجون شگفت انگیز احساس شادابی 

به شما القا می کند.

Metabolism Booster





فتیگ

Fatigue

خستگی عاملی برای تمام مشکالت است.
پایین و  خون  خونی،هپاتیت،دیابت،قند  کم 
مسائل مربوط به تیروئید همگی ریشه در 
خستگی دارند. باید راهی برای مقابله با این 
غول بزرگ پیدا کرد. رژیم متعادل، آنزیم های 
گوارشی مورد نیاز بدن را برای پردازش مواد 
مغذی و  تولید انرژی از غذا فراهم می کند تا 
مقاومتمان در برابر خستگی بیش از قبل شود.

بنابراین اگر شما زیاد خسته می شوید،این 
نشانه را پشت گوش نیندازید  و دنبال راه حلی 
برای آن باشید.ما به شما پیشنهاد نوشیدن 
حاوی هر  نوشیدنی  می دهیم.این  را  فتیگ 
چیزی است که بدن شما به حالت پر انرژی خود 
برسد. چغندر، لیمو، اسفناج و  ... از جمله مواد 
مغذی هستند که این نوشیدنی را برای شما 

مطبوع می   کند.





فلو شات

عصاره ای از کیل، جعفری، لیمو، کرفس، سیب؛ 
پیشگیری از آنفلونزا

Flu shot





کیدنی دتاکس

هویج، هندوانه، خیار، گیشنیز، 
بهترین عصاره برای دتاکس  کلیه

Kidney





 آیز

Eyes

مراقبت چشمتان باشید. عصارۀ هویج و گیشنیز در 
کنار هم بهترین منبع ویتامین و مواد معدنی مورد 

نیاز بدن و چشم شماست.





عصارۀ ذرت

منبع غذایی کامل از ویتامین های A،C،B، فولیک 
اسید،فسفر و منیزیم، از قلب شما محافظت می کند.

Corn juice





White Tea

چای سفید

چـای سـفید از بوتـۀ گیاه کاملیا سنیسـس تهیه 
مـی شـود، برداشـت آن در زمانـی صـورت مـی 
گیـرد کـه هنوز غنچه هـای گیاه باز نشـده و یک 
هالۀ سـفید دور گلبرگ های آن پوشـیده شده. 
در اصـل چـای سـفید را به دلیـل همین فرآیند 
نامگـذاری کـرده انـد. چـای سـبز و چـای سـیاه 
نیـز از همـان بوتـۀ گیاه کامیلیا سنیسـس تهیه 
مـی شـوند امـا روش های فـرآوری متفـاوت، به 
هرکـدام طعـم و عطـر ویژه ای بخشـیده اسـت.

1. غنی شده از آنتی اکسیدان
2. کاهندۀ ریسک حملۀ قلبی 

3. کمک کنندۀ مؤثر برای کاهش وزن
4. محافظ دندان ها در مقابل باکتری

5. مقابله کننده در برابر پوکی استخوان
6. کاهندۀ ریسک مقاومت در برابر انسولین

7. محافظت در برابر پوکی استخوان
8. جلوگیری از پیر شدن پوست

9. پیشگیری از ابتال به پارکینسون و آلزایمر





چای النجینگ

LongjingTea

یکـی دیگـر از انـواع چـای سـبز، چـای النجینـگ 
اسـت کـه به خـوش چـای اژدهـا معروف اسـت. 
ایـن چـای بـا تفـت دادن آن بـر روی تابـه و بـه 
صـورت دسـتی تهیـه می شـود. درسـت بعـد از 
چیـده شـده رسـت شـده تـا از فرآینـد اکسـید 
شـدن جلوگیـری شـود و چـای مقادیـر زیـادی از 
ترکیبـات آنتـی اکسـیدان را در خـود ذخیر نگه 
دارد و طعم مالیم و خوشـمزه ای داشـته باشـد.

از فواید بی شمار آن می توان اشاره کرد به:
1.کمک به کاهش وزن
2. کم کردن استرس

3. پیشگیری از سرطان
4. بهبود سالمت قلب

5. بهبود سالمت دهان
6. بهترین جایگزین قهوه

و فواید بسیار زیاد دیگر که آن را به گران ترین 
و محبوب ترین چای در چین تبدیل کرده است.





تی گوان این
Tie Guan Yin

تاریخچۀ این چای به قرن نوزدهم، در شـهر انکسـی 
در ایالـت فوجیـان چیـن، کـه بـه مهـد چـای مشـهور 
اسـت، برمـی گـردد. ایـن چای نـه فقط بـه خاطر طعم 
سـبک و فـوق العـادۀ آن، بلکـه به خاطـر فواید کمک 
کننده به سـالمتی بدن، بسـیار خاص و ویژه اسـت. 
برخـی از فوایـد آن را در لیسـت زیـر مـی توانیـد 

کنید: مطالعه 
1.شـامل فاکتورهایـی سـت کـه از سـرطان و پیـری 

جلوگیـری مـی کند.
2. به کاهش وزن کمک شایانی می کند

3. متابولیسم چربی سوزی خون را بهبود می بخشد
4. دارای ویتامین های A و C  ست

5. از ابتال به دیابت پیشگیری می کند
6. گوارش را بهبود می دهد.

7. حاوی آنتی اکسیدان های مورد نیاز بدن است
8. ضامن سالمتی قلب و مغز است

9. سیستم ایمنی را تقویت می کند
10. ضامن سالمتی پوست ایت

11. سطح انرژی را افزایش می دهد
12. اضطراب و استرس را کم می کند

13. فشار خون باال را کنترل می کند
14. قند خون را کاهش میدهد





این چای که اغلب با نام چای پادشاهان شناخته 
از  است  ای  العاده  خارق  شود،نوشیدنی  می 
جینسینگ.  مقداری  و  اولونگ  چای  ترکیب 
گیاهی بی نظیر که در نواحی شرقی آسیا می 
روید. ترکیب این دو با هم برای کاهش وزن 
کمک شایانی می کند؛ روحیه تان را بهبود می 
بخشد به سالمت روح و جسمتان کمک می کند

     خواص جنسینگ:
1. بهبود دهندۀ قوای جنسی

2. درمان کنندۀ سرماخوردگی و آنفلونزا
3. تقویت کنندۀ روحیه

4. کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی
5. زمـان ریـکاوری را برای ورزشـکاران کاهش 

مـی دهد
    خواص اولونگ:

1. مقابله با سرطان
2. بهبود دهندۀ سالمت پوست و استخوان

3. کاهندۀ استرس و اضطراب
4. افزایش سطح انرژی

5.  تقویت کنندۀ مو
6. کنترل کننده و تنظیم کنندۀ قند خون

چای جینسینگ اولونگ

Ginseng Oolong Tea





چای چینی پورتی

Puer tea 

را  شهرتش  چین،  یونن  نواحی  در  پور  شهر 
مدیون این چای است. تولید پور تی  از فرآیند 
تخمیر و اکسید کردن برگ های چای و سپس 
خشک کردن و پیچیدنشان تشکیل شده. به 
دلیل کافئین درون پورتی، نوشیدن آن سطح 
انرژی و تمرکز را باال می برد. همچنین از رشد 
سلول های سرطانی جدید جلوگیری می کند. 
و  اکسیدان  آنتی  داشتن  خاطر  به  همچنین 
ویتامین C، تودۀ های استخوانی مقاوم تری را 
ایجاد می کند. چای پورتی در چین به صورت 
متدوال بعد از خوردن غذاهای چرب، نوشیده 
می شود. این چای معدۀ شما را از چربی غذاها 

پاک می کند. 





چای سبز جاسمین

Jasmin Green Tea

جاسمین یک گیاه گل دار است که می توان 
با  که  زمانی  یافت؛  استوایی  نواحی  در  را  آن 
چای سبز ترکیب شود، اکسیری جادویی پدید 
می آید؛ عالوه بر اینکه بسیار خوش طعم و مزه 
شما  سالمتی  برای  جاسمین  سبز  چای  است، 
بسیار مثمر ثمر است. از ویژگی های آن میتوان 

اشاره کرد به:

1. مقابله با باکتری
2. کمک به کاهش وزن

3. جلوگیری از ابتال به سرطان
4. پیشگیری از پیر ی

5. آروماتراپی و ریلکسیشن
6. بهبود سالمت قلبی

7. کاهش اضطراب
8. جلوگیری از سرماخوردگی 

و مزایای فراوان دیگر




