SMOOTHIES

FIT SMOOTHIES

MAGIC SMOOTHIES

Naturalnie wyciskane owoce bez cukru,
duża dawka witamin, minerałów i błonnika
"Czysta Natura"

Świeże owoce z dodatkiem chrupiących
płatków lub odżywczym jogurtem
"Maximum energii na cały dzień"

Najlepsza mieszanka naszych smoothies,
również na bazie mleka kokosowego lub sojowego
„Magiczny dzień pełen witamin”
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SUPER KIDS
Dzienna dawka witamin
i minerałów dla najmłodszych
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VITAMIX

pomarańcza, banan, malina, truskawka,
jabłko

2

BOLERO

3

MANGO TANGO

4

TONIC +
Strzał energii, witamin i przeciwutleniaczy
ukryty w warzywach i owocach
"Oczyść swój organizm"

pomarańcza, jabłko, banan, porzeczka,
truskawka

pomarańcza, ananas, mango, cytryna
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EXOTICA

pomarańcza, ananas, marakuja,
jabłko, banan
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TROPIKANA

6

BAHAMA

7

FRESA

8

RED MAGIC

9

BLUEBERRY

pomarańcza, ananas, kiwi, gruszka

pomarańcza, winogrono, ananas, banan

13
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pomarańcza, truskawka, jabłko, mango

pomarańcza, malina, jabłko, ananas

jabłko, truskawka, guarana, banan, acai

16

ENERGIA MAX
pomarańcza, jabłko, truskawka, malina,
banan, płatki, jogurt naturalny,
czarna porzeczka

SLIM FIT

ananas, truskawka, malina, grapefruit

ELIKSIR

żeń-szeń, mango, ananas, truskawka,
jabłko, jogurt naturalny

POWER

ananas, cytryna, pomarańcza, mango, imbir

COOKIES

truskawka, malina, pomarańcza, banan,
ciastka owsiane, jogurt naturalny

ACAI POWER

17

PARADISO

26

GREEN MONSTER

31

VITAMINKA

18

HOLIDAY COCO

27

KAROTEN

32

BABY MONSTER

19

SŁONECZNA SAMBA

28

SUPER C

33

CIASTECZKOWY
SHAKE

20

COCOCABANA

29

DETOX+

30

MIĘTUS DRINK

mango, banan, jabłko, jogurt naturalny,
płatki

mango, truskawka, banan, jabłko, kokos, mleko sojowe

pomarańcza, banan, mango, ananas, jogurt naturalny

ananas, gruszka, truskawka, jogurt naturalny,
mleko kokosowe

21

AMAZONIA

22

OAZIS

23

LOVE PINK

acai, guarana, truskawka, banan,
jabłko, płatki

MANGO KISS

mango, malina, pomarańcza, mleko sojowe

acai, guarana, truskawka, banan, jabłko

jabłko, szpinak, kiwi, banan

marchew, pomarańcza, jabłko, banan

marchew, gruszka, kiwi, pomarańcza, cytryna

marchew, truskawka, banan

jabłko, szpinak, winogrono, banan

banan, truskawka, ciastka owsiane,
mleko sojowe

ogórek, cytryna, kiwi, miód

34

mięta, pietruszka, cytryna, jabłko,
pomarańcza, miód

SŁONECZNA
PRZYGODA

pomarańcza, mango, banan, ananas

acerola, truskawka, mango, jabłko

malina, truskawka, pomarańcza, jabłko, banan,
jogurt naturalny

24

JOGOBANANA

25

BERRY VERRY

pomarańcza, truskawka, mango, banan,
jogurt naturalny

truskawka, malina, porzeczka, jabłko, banan,
mleko sojowe, jogurt naturalny

OAZIS
100%
POMARAŃCZA

0.3

/

0.4

8,90 / 9,90

100% GRAPEFRUIT 9,90 / 10,90
100% JABŁKO

8,90 / 9,90

100% ANANAS

14,90 / 15,90

100% MARCHEW

5,90 / 6,90

100% MIX

9,90 / 11,90

DODATKACH
Wzmocnij swój sok i dodaj siłę do
ulubionego SMOOTHIE
100% Natura

2,50
GUARANA, ACEROLA,
ACAI, ALOES, IMBIR,
TRAWA JĘCZMIENNA,
ŻEŃ-SZEŃ

