ODLIČNA MEŠANICA OKUSNEGA IN HRANLJIVEGA

TOTAL NUTRITION CENTER

®

BREND, KI IZBIRAJO NAJBOLJŠI KUHARJI PO VSEM SVETU

DESETLETJIH POMAGAMO LJUDEM,
DA SPREJMEJO ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
Desetletjih pred vsemi, ki so začneli razmišljati o prehrani, ustanovitelj Vitamixa W. G. Barnard, je
predstavil najboljšo napravo na svetu za pripravo zdrave hrane: prvi Vitamix. Njegovo prepričljivo
sporočilo in presenetljivo predstavitev so takoj pritegnile zanimanje ljudi. Ta poklic nenehno
narašča in se je prelevil v pokret, ki ima svoje privržence po vsem svetu.
Ker je leta 1921 bilo ustanovljeno naše podjetje, je Vitamix pridobil popularnost v več kot 80
državah. Danes, je Vitamix po vsem svetu najljubši brend med ljubitelji v kuhanju, zdravstvenimi
strokovnjaki, strokovnjaki za prehrano, izvrstnim kuharjima, restavracijami, kulinaričnimi šolah, še
posebej med osebami, ki skrbijo za svoje zdravje.

SPROSTITE VEČ HRANILNIH SNOVI
Zdravstvene koristi, ki izhajajo iz konzumiranja manj predelane in rafinirane hrane, so dobro znane. Vendar, priprava takšne hrane ni
bila vedno lahka, niti njen okus ni bil najbolj udoben. Vitamix je to za vedno spremenil.
Z Vitamix Total Nutrition Center® priprava različnih in okusnih obrok iz svežih in nepredelanih živil postane hitra in enostavna.
Poleg tega, zaradi svoje izjemne moči in laserski izdelanem rezilu, ta naprava razgrajuje celične stene sadja in zelenjave, in telo lažje
apsorbira pomembne hranilne snovi. Pripravite zeleno živo hrano slastnega okusa, ki ustvarja navado. Na ta način boste dobili zdrav
klorofil, vitamine, minerale, enzime in antioksidante. Mnoga živila imajo zelo hranljivo lupino, pulpo, in celo jih Vitamix lahko zmelje
in spremeni v kombinaciji z drugimi sestavinami v nekaj zdravih jedi in pijač, ki jih boste kdaj okusili.

PUSTITE DOMIŠLJIJI PROSTO POT

Če boste uporabljali Vitamix Total Nutrition Center® v svojo kuhinjo, boste lahko kombinirali številna navidezno različna živila
in boste uživali fantastične okuse. V bistvu je Vitamix tako čudovita naprava, ki vam omogoča, da eksperimentirate z navidezno
neskončno več receptov, in uporabljate v mnogih od njih zelo hranljiva živila, ki jih niste ni sanjali, da lahko jeste. Na dosegu roke je
vam veliko novih okusov, in je vsaki obrok priložnost, da poskusite nekaj novega, okusnega in hranljivega.

VEČ KOT BLENDERJA
Vitamix Total Nutrition Center® vam omogoča, da opravite več kot 50 postopkov, povezanih s pripravo hrane, lažje, hitreje in bolje
kot kateri koli drug način. Morda želite, da postanete bolj usposobljeni in bolj kreativni pri pripravi hrane, in morda samo iščete
enostaven način, da pripravite svojoj družini bolj hranljive obroke. V vsakem primeru, je Vitamix Total Prehrana Center® za vas prava
izbira. Če boste pripravili zajtrk ali večerjo, predjed ali sladico, boste hitro ugotovili, da je Vitamix najbolj dragocena in najbolj uporabljena kuhinjska naprava, ki ste jo kdaj imeli. Z Vitamixjem boste spoznali nov svet okusov, uživali hranljive obroke in sprostili svojo
ustvarjalnost.
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MEŠANICA ZA PALAČINKE NAPITKI
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NARAVNO ZMAGAJTE
Nezaželene kilograme in neučinkovite diete
Alergije
Kronično utrujenost
Holesterol in visok krvni tlak
Kardiovaskularne težave
Diabetes
Depresijo
Spolno disfunkcijo
PMS in hormonske težave
Težave s kožo in nohtih
Starenje
Toksičnost telesa, ki vodi
do hudih in neozdravljivih bolezni
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