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1/2 pomarańczy
1/2 gruszki
2 plastry świeżego ananasa
sok z 1 limonki
2 garści jarmużu
1/2 łyżeczki sproszkowanego żeń-szenia
1 łyżeczka spirulliny hawajskiej
1 łyżeczka ziarenke siemienia lnianego
250ml wody

HAPPY SMOOTHIE
składnik mocy: ananas

Depresja i zaburzenia nastroju powodują uogólniony, przewlekły
stan zapalny organizmu. Bromelaina zawarta w dużej ilości w
ananasie wykazuje właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne
porównywalne z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi!
Dzięki temu ananas realnie może fizjlogicznie podnosić nasz
nastrój i samopoczucie.
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HYDRATING COCKTAIL
składnik mocy: pietruszka

Natka pietruszki jest bogata głównie w witaminę C oraz składniki
mineralne i olejki eteryczne, które regulują gospodarkę wodną,
zmniejszają opuchnięcia, działają moczopędnie i leczniczo przy
kamicy moczowej.

1/2 pomarańczy
1/2 jabłka ze skórką
1 kiwi
1 pęczek pietruszki
1 garść szpinaku
1 łyżeczka sproszkowanego młodego jęczmienia
1 łyżeczka nasionek chia
szczypta soli himalajskiej
250 ml wody
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ULTRA DETOX SMOOTHIE
składnik mocy: seler

Sok z łodygi selera nazywany jest w ostatnim czasie eliksirem
gwiazd Hollywood! Seler posiada silne właściwości
detoksykujące, poprawiające metabolizm, zmniejszające wzdęcia,
wzmacniające nerki i serce. W krajach śródziemnomorskich sok z
selera pije się aby poprawić stan cery, ponieważ faktycznie
pobudza on wszystkie naturalne mechanizmy oczyszczania i
odtruwania organizmu.

2 łodygi selera
1 kwaśne jabłko
1 kiwi
sok z 1/2 cytryny
2 garści jarmużu
1 łyżeczka sproszkowanego żeń-szenia
1 łyżeczka mielonego siemienia lnianego
1/4 łyżeczki świeżego imbiru
250 ml wody



BLUE OCEAN POWER
składnik mocy: spirullina

Spiruline można kupić w naturalnej formie sproszkowanej zielonej
algii lub jej niebieskiego wyciągu (bluemaik). Te cyjanobakterie to
skoncentrowana dawka prozdrowtnych barwników jak fikocyjanina i
chlorofil o potwierdzonych właściwościach przeciwnowotworowych.
Regularne spożywanie spirulliny bardzo mocno pobudza nasz układ
odpornościowy, obniża reakcje immunologiczne typu IgE oraz
pobudza wzrost grasicy i śledziony odpowiedzialnych za walkę z
infekcjami.

1/2 miękkiego awokado
1/2 zielonego banana
2 plastry ananasa
1 łyżeczka spirulliny niebieskiej (bluemaik)
1 łyżeczka nasionek chia
1/4 łyżeczki świeżego imbiru
250ml wody kokosowej
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ENERGY SMOOTHIE
składnik mocy: żeń-szeń (ashwagandha)

Korzeń życia - wspomaga regenerację, zwiększa wydolność
umysłową oraz fizyczną, wyostrza zmysły, podnosi libido. Jeden z
pierwszych odkrytych adaptogenów czyli związków aktywnych o
działaniu neurohormonalnym. Żeń-szeń skutecznie obniża poziom
kortyzolu, zmniejsza objawy depresji i  zaburzeń lękowych. 

1/2 grejpfruta
1/2 pomarańczy
1/2 mango
1 łyżeczka sproszkowanego żeń-szenia
1/2 łyżeczki kurkumy
1/4 łyżeczki świeżego imbiru
1 łyżeczka nasionek chia
250 ml wody
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GOLDEN COCOA MILK
składnik mocy: kurkuma

Kurkuma sprawdza się w terapii depresji i  chorób
neurodegeneracyjnych. Pobudza różnicowanie i namnażanie
komórek nerwowych. Działa zbawienie na układ pokarmowy,
leczy niestrawność. Hamuje rozwój wirusów, chroni przed
rozwojem chorób bakteryjnych i grzybiczych. Potwierdzono
również działanie antynowotworowe jej głównego składnika
aktywnego - kurkuminy!

1 banan
2 łyżki otrębów pszennych
1 łyżeczka mielonego siemienia lnianego
1 łyżka gorzkiego kakao 
1/2 łyżeczki sproszkowanego żeń-szenia
1/2 łyżeczki kurkumy
1/2 łyżeczki mielonego imbiru
1/2 łyżeczki cynamonu 
250 ml podgrzanej wody kokosowej
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HEALTH POTION
składnik mocy: burak

Sok z buraka to lekarstwo na anemię (chociaż nie jest dobrym
źródłem żelaza!). Zawarte w burakach barwniki należą do bardzo
silnych przeciwutleniaczy i czterokrotnie zwiększają
przyswajanie tlenu przez komórki przez co bardzo skutecznie
wspomagają układ krwionośny. Duża zawartość związków
metylujących (kwas foliowy) chroni nasze DNA, dlatego burak to
prawdziwy eliksir młodości.

1 szklanka mrożonych lub świeżych malin
1/2 jabłka ze skórką
kilka listków mięty
Sok z 1/2 cytryny
1/4 łyżeczki świeżego imbiru
1 łyżeczka siemienia lnianego w ziarenkach
250 ml świeżego soku z buraka
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