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Detox dla ciała, duszy i relacji to
coś więcej niż tylko soki. Wierzę,
że już podczas tego wspaniałego
czasu jedno zrozumiesz naprawdę.
Jedynie miłość jest źródłem
transformacji, siły, motywacji
i wspaniałego, szczęśliwego życia.
Więc.... Dodaj trochę miłości do
tego co robisz a z pewnością
stworzysz więcej niż Ci się wydaje.
Życzę Ci pięknej przygody
przygotowując swój
pierwszy sok z Twojego
przewodnika.
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lista

produktów

(Podane Składniki na około 1 litr soku)

Dodatkowo na kazdy dzien:
SELER NACIOWY - 1 SZT
CYTRYNA - 1 SZT
KURKUMA - SZCZYPTA
CZARNY PIEPRZ - SZCZYPTA
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Dzień

6

JARMUŻ - ok 200 g
GRUSZKA - 4 szt
OGÓREK GRUNTOWY- 4 szt
MŁODY ZIELONY JĘCZMIEŃ - 1/2 łyżeczki do 1 szklanki soku

Dzień

7

GRUSZKA - 2 szt
SELER NACIOWY - 5-6 łodyg
MELON -1- 1,2kg
KURKUMA - 2-3 cm korzenia
CZARNY PIEPRZ - 1 szczypta do każdej szklanki soku
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DZIEŃ 8

ŚWIEŻY SZPINAK - 200 g
KIWI -4 szt
JABŁKA - 5 szt
CHLORELLA - 1 łyżeczka do każdej szklanki soku

DZIEŃ 9

MARCHEW -10 szt
POMARAŃCZA - 3 szt
GREJPFRUT - 1 szt
BŁONNIK - 1 łyżeczka do każdej szklanki soku

DZIEŃ 10

bURAKI - 3 szt
WINOGRONO CIEMNE -kiść
JABŁKA - 5 szt
OLEJ Z CZARNUSZKI - 0,5 łyżeczki do każdej szklanki soku

Zapraszam do społeczności na Facebook:
Time for detox
oraz Regina Bukowska Świat
Kontakt do mnie:
regina@reginabukowskaswiat.eu
www.reginabukowskaswiat.eu
Zobacz moje inne ebooki:

Współpracuję z miesięcznikiem o zdrowiu:
Na wszystkie produkty w sklepie

"Zdrowie bez leków" mamy

RABAT 10 %

KOD: RBS

