Are you ready for
a DailyFreshKick

Juices, smoothies, power smoothies, salads, boosters 100% natural

DailyFreshKicks

JuicyDetails geeft een verrassende
smaakbeleving door de mooiste
produkten uit de natuur vers te
bereiden in de meest lekkere en
gezonde combinaties. Wij maken
juices, smoothies, boosters en
salads die passen bij jouw moment,
jouw stemming.

www.juicydetails.nl
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De JuicyDetails smoothies zijn altijd
vers, zodat alle voedingsstoffen
bewaard blijven.

Juices

Als je regelmatig sappen en smoothies
drinkt, krijg je een stralende huid,

Onze hotties zijn gemaakt van de
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je kunt vinden. Met aandacht

kiezen voor een van onze natuurlijke

voor de teler en het milieu. Geen

boosters.

massaprodukt, maar altijd een

Iedere smoothie levert minimaal
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powersmoothies leveren nog veel

Je proeft het verschil.

meer dan dat.

Hotties

Smoothies

Maak je juice of smoothie helemaal persoonlijk
met een booster. Laat je adviseren door onze
personal juicer en kies een booster die past bij
jouw stemming. Boosters zijn natuurversterkers
die iets extra’s doen voor lichaam en geest.

Boosters
Vitality Booster

Energy3G Booster

De JuicyDetails Vitality Booster is
een combinatie van biologische
spirulina, Q10 en Aloë Vera.
Een natuurlijke stimulans voor
schoonheid en innerlijke balans.
Spirulina is een micro alg met een
zeer hoog gehalte aan voedingsstoffen en vitaminen. Met een
hoge concentratie aan beta–caroteen, 10x meer geconcentreerd dan
wortelen. De natuurlijke reinigende
werking geeft je een goed gevoel.
Q10 is een natuurlijke antioxidant
met vele gezondheidsvoordelen.
Naarmate men ouder wordt is er
minder Q10 in het lichaam aanwezig. Q10 bevordert de levenslust.
Aloë Vera is een gel van de Aloë
plant. Het helpt het lichaam
reinigen en de huid verbeteren.
Een natuurlijk voedingssupplement
om de balans terug te brengen in
je lichaam. Met alle chemicaliën en
kunstmatige voedsel van vandaag
de dag is dat precies wat je nodig
hebt.

De JuicyDetails Energy3G booster
is een cocktail van guaraná, ginkgo
en ginseng. Stimuleert lichaam en
geest.
Guaraná (spreek uit gwa-ra-NAH)
is een kleine rode bes uit het
Amazone regenwoud. De zaden
van Guaraná zijn bijzonder rijk aan
cafeïne, tot 3x krachtiger dan koffie.
Het helpt vermoeidheid tegengaan
en stimuleert alertheid.
Ginkgo wordt gemaakt van de
bladeren van de Ginkgo boom.
Het wordt al heel lang toegepast
in traditionele Chinese medicijnen,
maar ook daarbuiten. Vooral omdat
men gelooft in de stimulerende
werking voor hersenen en geheugen.
Ook zou het de libido verhogen!
Ginseng is een plant met vele
componenten. Ginseng wordt in Azië
veel gebruikt voor de stimulerende
werking op lichaam en geest. Het
versterkt het lichaam in de reactie
op stress.

Tarwegras
Tarwegras is een van de meest
gebruikte gezondheidsshots in de
wereld.
Vol met mineralen, vitaminen en
enzymen. Tarwegras wordt ook wel
vloeibare zonneschijn genoemd.
De chlorofyl in tarwegras heeft
ongekend gezonde eigenschappen.
Het reinigt, versterkt je immuunsysteem en doet je huid stralen.
Een echte DailyFreshKick voor
een gezond leven.
Drink het puur of mix de tarwegras met een van je favoriete
smoothies.

Immunity Booster
De JuicyDetails Immunity Booster
is een mix van Echinacea poeder,
Chlorella poeder en groene thee.
Voor extra weerstand en ontgifting.
Echinacea is een kruid bekend voor
het versterken van het
immuunsysteem. Het wordt veel
gebruikt bij het tegengaan van
verkoudheid.
Chlorella is een micro alg en
het meest gebruikte voedingssupplement in Japan. Chlorella is rijk
aan vitaminen, mineralen, enzymen
en vezels. Het wordt veel gebruikt
ter bevordering van prestaties,
ontgifting en tegengaan van
vermoeidheid.
Groene thee is wereldwijd bekend
als antioxidant en bij het helpen van
het lichaam tegen vrije radicalen.
Noot: Onze boosters zijn niet bedoeld om te
diagnosticeren of om ziekten te behandelen of
voorkomen. Niet geschikt voor kinderen onder
15 jaar of zwangere vrouwen.

JuicyDetails is meer dan
Juice. We brengen je
(weer) in contact met
jezelf. Met wat je proeft,
hoort, ruikt en ziet,

Wie zijn we? JuicyDetails is een kleine

mineralen bijtankt, maar

familie van juicebars die er helemaal voor gaat
om speciaal voor jou de lekkerste, gezondste
produkten te maken die een ‘boost’ zijn voor
je lijf en stemming.
Wij zijn jouw ‘personal juicer’ en geven je weer
energie en balans om weer door te gaan met
je drukke leven.

ook dat je een totale

Wat doen we? We maken 100% verse

weet je dat je niet alleen
je portie vitaminen en

opkikker krijgt zodat je
weer door kunt gaan.

juices, smoothies, wraps en salads die niet
alleen erg lekker zijn, maar ook goed voor
je. Vers is zoveel beter dan bewerkt of
gepasteuriseerd. Alle vitaminen en smaak
blijven zo behouden.
En bij JuicyDetails kun je je order ‘boosten’
met een van onze 100% natuurlijke boosters,
die je helpen je de hele dag vitaal, gezond en
energiek te voelen.
Uiteraard vind je geen suikers en kunstmatige
toevoegingen bij JuicyDetails. Omdat we geloven dat de beste manier om eten en drinken
te bereiden is zoals de natuur het bedoeld
heeft. Daarom mag je bij ons ook verwachten
dat we duurzaam omgaan met wat de natuur
ons geeft.

Wat willen we veranderen? Je hebt
een druk leven. Je hebt veel energie en je
gebruikt veel energie. Om weer energie te
krijgen wordt vaak gekozen voor ongezonde
oplossingen. Slechte zaak!
Bij JuicyDetails doen we het anders. Met gezonde produkten die superlekker zijn. Met de
juiste mix die bij jou past. Met een Juicy Detail
dat past bij jouw karakter. Zo helpt JuicyDetails
het geven en nemen van energie in balans te
brengen.
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