
СОВРШЕН СПОЈ НА ВКУС И ХРАНЛИВОСТ

TOTAL NUTRITION CENTER®

БРЕНД ИЗБРАН ОД НАЈДОБРИТЕ СВЕТСКИ ГОТВАЧИ



СО ДЕЦЕНИИ ОВОЗМОЖУВАМЕ ЗДРАВ ЖИВОТЕН СТИЛ

РАЗИГРАЈТЕ ЈА ВАШАТА ФАНТАЗИЈА

ОСЛОБОДЕТЕ ПОВЕЌЕ ХРАНЛИВИ МАТЕРИИ

Децении пред луѓето да почнат да размислуваат за исхраната, основачот на Vitamix,
В.Г. „Папа“ Бернард го претстави најдобриот светски уред за подготвување здрава храна. 
Неговата уверлива порака и неверојатни презентации веднаш побудија интерес кај луѓето. 
Тој интерес непрекинато расте и се претвори во движење кое има свои следбеници 
насекаде низ светот.

Откако во 1921 година е основана нашата компанија, Vitamix стекна популарност во
повеќе од 80 земји. Денес Vitamix е најомилен бренд меѓу вљубениците во готвењето,
здравствените експерти, нутриционистите, врвните готвачи, рестораните и кулинарските 
училишта насекаде низ светот, како и сите оние кои се грижат за своето здравје.

Кога го имате Vitamix Total Nutrition Center® во својата кујна, ќе можете да комбинирате наизглед неспоиви намирници и да 
уживате во одличен вкус исполнет со хранливост. Конзумирајте жива зелена храна на вкусен начин кој преоѓа во навика. 
Всушност, Vitamix е толку чудесен уред кој ви овозможува да испробувате бескрајно различни рецепти, а во многу од нив да 
користите исклучително хранливи намириници кои претходно не сте ни замислувале дека можете да ги јадете. На дофат од 
рака ви се многу нови вкусови, а секој оброк е можност да пробате нешто ново, вкусно и хранливо.

Здравствените придобивки, кои произлегуваат од конзумирање помалку преработена и нерафинирана храна се добро 
познати. Меѓутоа, подготвувањето на таа храна не секогаш било едноставно, одземало повеќе време, а исто така и нејзиниот 
вкус не бил најпријатен. Но Vitamix го промени тоа засекогаш.
Со Vitamix Total Nutrition Center®, подготвувањето разновидни вкусни оброци од свежи и непреработени намирници е брзо 
и едноставно. Освен тоа, благодарение на неговата неверојатна моќ и ласерски изработени сечила, овој уред ја раскинува 
клеточната структура на овошјето и зеленчукот, па телото многу полесно ги апсорбира сите значајни и скриени хранливи 
материи. Зелените листови ви овозможуваат во вашиот организам директно да внесете хлорофил, витамини, минерали, 
ензими, антиоксиданти и незаситени масни киселини.  Тоа ви овозможува да ги почувствувате здравствените придобивки од 
сите драгоцени хранливи материи кои недостасуваат во современата исхрана. Повеќето намирници имаат многу хранлива 
кора, пулпа или семки, а Vitamix дури и нив може да ги смеле и во комбинација со други состојки да ги претвори во некои од 
најздравите оброци и пијалаци кои воопшто сте ги пробале.
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СЕцКА ПРАВИ КРЕММЕСИ МИКСИРА

ПАСИРАПРАВИ ШЛАГдРОБИ

Vitamix Total Nutrition Center® ви овозможува да извршите повеќе од 50 кујнски задачи и тоа многу полесно, побрзо и 
поквалитетно отколку на кој било друг начин. Можеби сакате да станете повешти и покреативни во подготвувањето храна или 
пак само барате едноставен начин да подготвите вкусни и хранливи оброци за своето семејство. Во секој случај, Vitаmix Total 
Nutrition Center® претставува вистински избор за вас. Без разлика дали спремате појадок или вечера, предјадење или десерт, 
многу бргу ќе се уверите дека Vitamix е најупотребуваниот кујнски уред кој некогаш сте го имале. Со него лесно и едноставно 
ќе откриете нов свет на вкусови, истовремено ќе уживате во хранливи оброци и ќе ја реализирате својата креативност.

МНОГУ ПОВЕЌЕ ОД БЛЕНДЕР



ПРИРОДНО ОСЛОБОДЕТЕ СЕ ОД
Вишок килограми и неефикасни диети
Алергии
Хроничен замор
Холестерол и висок притисок
Кардиоваскуларни тегоби
Дијабетес
Депресија
Полова дисфункција
ПМС и хормонални проблеми
Проблеми со кожата и ноктите
Предвремено стареење
Токсините во организмот кои водат
до сериозни и неизлечиви болести
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Cleveland, Ohio, USA
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ДОСТАПНИ БОИ:
Црна
Бела
Црвена
Инокс


