ІМУНІТЕТ

Посібник

Імунна система захищає організм від інфекцій.
Вона атакує мікроби та допомагає нам лишатися
здоровими.

• Система комплементу – складається з білків, дія яких доповнює роботу, що виконується
антитілами.

Імунна система запам’ятовує всі мікроби, які вона
коли-небудь перемагала, у типах лейкоцитів,
відомих нам як клітини пам’яті. Це означає, що
клітина пам’яті може швидко розпізнати і знищити
мікроба, якщо він знову потрапляє до тіла, перш
ніж він розмножиться і змусить вас відчувати
себе хворими.

• Лімфатична система – це мережа тонких
судин по всьому тілу. Основні ролі лімфатичної
системи полягають в тому, щоб управляти
обсягами рідини в організмі, реагувати на
бактерії, мати справу з раковими клітинами та
клітинними продуктами, які в іншому випадку
привели б до захворювань або розладів.

СКЛАДОВІ ІМУННОЇ СИСТЕМИ
Серед основних складових імунної системи
виділяють такі:
• Лейкоцити – переміщуються
по
крові в пошуках чужорідних елементів (мікробів), таких
як бактерії, віруси
тощо. Коли лейкоцити знаходять їх,
одразу починають
імунну атаку.

Тимус
(загруднинна
залоза)

Лімфатичні
судини
Селезінка

Товста кишка
Базофіл

Нейтрофіл

Моноцит

Еозинофіл

Апендікс

Лімфоцити

Кістковий
мозок

• Антитіла – допомагають організму боротися з
мікробами або токсинами, які вони виробляють
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Лімфатичні
вузли

• Селезінка – це орган, що фільтрує кров, видаляє мікроби і руйнує старі або пошкоджені
еритроцити. Селезінка також виробляє компоненти імунної системи, які борються із захворюваннями (включаючи антитіла і лімфоцити).

Без імунної системи ми не мали б змоги боротися
зі шкідливими речовинами, які потрапляють в
наш організм ззовні, або зі шкідливими змінами,
які відбуваються всередині нашого організму.

• Кістковий мозок – це губчаста тканина, що
знаходиться всередині ваших кісток. Він виробляє еритроцити, необхідні нашому тілу для
перенесення кисню.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ
ІМУННОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ Є:

• Тимус (загруднинна залоза) – фільтрує і
контролює вміст крові, виробляє білі кров’яні
клітини, названі Т-лімфоцитами.

ЯК ПРАЦЮЄ ІМУННА СИСТЕМА?

боротися з хво- розпізнавати
роботворними та знищувати
шкідливі
мікробами
речовини з
(патогенами)
такими як бакте- навколишнього
рії, віруси, пара- середовища
зити або мікози,
і видаляти їх
з організму

Імунна система може бути активована безліччю
різних речей, які організм не визнає власними.
Вони називаються антигенами. Коли ці антигени прикріпляються до спеціальних рецепторів на
імунних клітинах – в організмі запускається цілий
ряд процесів.

Поки ваша імунна система працює добре, ви
навіть не помічаєте, що
вона є. Але якщо вона
перестає
працювати
належним чином - тому
що слабка або не здатна боротися з особливо
агресивними мікробами
- ви починаєте хворіти.
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чинити опір
хвороботворним змінам
в організмі,
такими як
ракові клітини

Як тільки організм вперше вступив в контакт з хвороботворним мікробом, він зазвичай зберігає інформацію про мікроб і про те, як з ним боротися.
Потім, якщо організм знову зустріне цей мікроб,
він розпочне боротьбу з ним швидше.
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У ЛЮДИНИ Є ТРИ ТИПИ ІМУНІТЕТУ
вроджений імунітет:
кожен народжується з
вродженим (або природним)
імунітетом, різновидом
загального захисту
ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО
ІМУННУ СИСТЕМУ

адаптивний імунітет:
набутий (або активний) імунітет розвивається протягом всього нашого
життя. Ми зміцнюємо набутий імунітет, коли ми піддаємося хворобам
або коли ми робимо щеплення (вакцинацію)

Ваша імунна система
може атакувати себе.
Аутоімунні захворювання виникають, коли імунна система руйнує власні
здорові тканини. У таких
випадках лейкоцити в
організмі не можуть розрізняти патогени і нормальні клітини організму,
викликаючи реакцію, яка
руйнує здорові тканини.

пасивний імунітет:
пасивний імунітет «запозичений» з іншого джерела і триває
недовго. Наприклад, антитіла в
материнському грудному молоці дають дитині тимчасовий імунітет до хвороб, яким піддавалася мати
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У фільмі 1976 року
«Хлопчик у пластиковій бульбашці» «Під ковпаком»
(«The Boy in the Plastic
Bubble») зображена
людина з дефіцитом
імунної системи, яка
повинна жити в абсолютно стерильному середовищі, тому
що її організм не
здатний боротися з
інфекціями. Хоча історія вигадана, хвороба імунної системи
дуже реальна, зустрічається приблизно в
1 з кожних 100 000
пологів.

Перша вакцина була розроблена в кінці XVIII
століття, але люди визнали важливість імунітету задовго до цього.
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Наша імунна
система необхідна для нашого виживання. Без імунної
системи наші
тіла були б відкриті для атак
бактерій, вірусів, паразитів
і багато чого
іншого. Саме
наша імунна
система захищає нас, щоб
ми залишалися
здоровими.

Кожен день ми стикаємося з мільярдами мікробів, але вони не всі погані. Хоча, можливо,
і неприємно думати про те, що незліченна кількість мікробів живе назовні і всередині нашого
тіла, та вони насправді необхідні для підтримки доброго здоров’я. Хороші бактерії в нашому організмі забезпечують нас поживними речовинами, які нам потрібні, а також захищають
від шкідливих бактерій та інфекцій.

Під час афінської моровиці в 430 році д.н.е,
греки зрозуміли, що
люди, які пережили віспу не заразилися цим
захворюванням вдруге. Згідно зі статтею
1998 року в «Міжнародному журналі інфекційних
захворювань»
(“International
Journal
of Infectious Diseases”),
люди, котрі вижили, часто залучалися для лікування хворих на віспу.

Дитина отримує
антитіла від матері через плаценту
(до народження) і
в грудному молоці
(після народження). Цей пасивний
імунітет захищає
дитину від деяких
інфекцій в перші
роки її життя.

Сила нашої імунної системи в
основному визначається неуспадкованими факторами. Це означає, що мікроби, які нас атакують
протягом всього життя, а також деякі умови способу життя, впливають на здатність імунної системи захищати наш організм.
Стратегії здорового способу життя, такі
як регулярні фізичні вправи, здорове, збалансоване харчування, якісний сон, зменшення стресу, вживання алкоголю лише в
помірних кількостях, завжди рекомендуються як перша лінія захисту у забезпеченні вашої
імунної системи переваги в боротьбі проти вторгнення мікробів.
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Добре харчування є ключовим фактором, що допомагає підтримувати здорову імунну систему.

Зосередьтеся
на тому що ви можете
контролювати –

ваше
харчування!

Простий спосіб переконатися, що ви отримуєте достатню кількість антиоксидантів, вітамінів і мінералів,
які підвищують імунітет – це «з’їсти веселку». До
списку входять фрукти і овочі різних кольорів: червоний (яблука, картопля, вишні), помаранчевий (гарбузи, манго), зелений (ківі, броколі, маслини, лайми,
виноград, капуста білокачанна, капуста Кейл (грюнколь, браунколь, чорна капуста)), жовтий (яблука,
груші, банани, ананаси), синій (лохина), білий (цвітна
капуста, кокоси) і коричневий (горіхи).
Більша різноманітність фруктів і овочів, які ви споживаєте щодня, створює ширший спектр поживних
речовин для зміцнення імунної системи організму.
ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ТОМУ,
ЩО ВИ З’ЇДАЄТЕ ДОСТАТНЮ
КІЛЬКІСТЬ БІЛКА
На думку
фахівців, слід
отримувати
мінімум 0,8
грамів білка
на кілограм
маси тіла,
щоб не
захворіти.
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Недостатня кількість білка в організмі може шкідливо впливати на ваші Т-клітини, які є істотною частиною імунної системи.
НЕ ЗАБУВАЙТЕ
ПРО ПРОБІОТИЧНІ
ПРОДУКТИ
Пробіотики працюють шляхом збільшення популяції «хороших бактерій» в
кишечнику, що, в
свою чергу, провокує
формування протизапальних цитокінів,
які є крихітними білками і допомагають
імунній системі функціонувати.

Добре
харчуйтесь
і лишайтесь
здоровими!

Ці рецепти містять інгредієнти, які багаті на бета-каротин, вітамін С, вітамін Е
та інші поживні речовини
для підтримки функції імунної системи.
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СМУЗІ «ЦІЛОДОБОВИЙ ЗАРЯД ЕНЕРГІЇ»
СМУЗІ «ЯГІДНИЙ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ»
ГУСТИЙ СМУЗІ З АПЕЛЬСИНА
СМУЗІ З ВІТАМІНОМ С
СМУЗІ «ПОКРАЩЕНЕ ТРАВЛЕННЯ»
СМУЗІ «БОРЕЦЬ З ВІЛЬНИМИ РАДИКАЛАМИ»
СМУЗІ З ГОДЖІ «ПРОКИДАЙСЯ І ПОЛАСУЙ»
ТОНІЗУЮЧИЙ СМУЗІ «ЗОЛОТИСТЕ МОЛОКО»
СМУЗІ «ЗОЛОТИСТИЙ МОЛОЧНИЙ КОКТЕЙЛЬ»
СМУЗІ «ГРЕЙПФРУТ – БАЗИЛІК – ІМБИР»
ЗЕЛЕНИЙ СМУЗІ «ГРАНАТОВО – ШПИНАТНИЙ»
СМУЗІ «КОРИСНИЙ ПЕРЕКУС»
СМУЗІ «ІМУННА КОМБІНАЦІЯ: МЕД – ЛИМОН – ІМБИР»
СМУЗІ «МІЦНИЙ ІМУНІТЕТ»
ПУНШ З КІВІ
СМУЗІ «ЖИТТЄДАЙНА ЕНЕРГІЯ»
ЛАЙМОВО – М’ЯТНА ДЕТОКС – ВОДА
ТОНІЗУЮЧИЙ СМУЗІ ДЛЯ ПЕЧІНКИ І ТОВСТОЇ КИШКИ
СМУЗІ «АНІ ШАНСУ ДЛЯ ХВОРОБ»
СМУЗІ «АНАНАС – КОКОСОВЕ МОЛОКО – КУРКУМА»
СМУЗІ «СИЛА ПЕТРУШКИ»
СМУЗІ-ДЕТОКС «СВЯТИЙ ПАТРІК»
СМУЗІ ЗИМОВИЙ ВОЇН

Порції: 1

Кава та енергетичні напої, насичені цукром, можуть
привести вас до нервового збудження, їхні добавки
приносять вам більше шкоди, аніж користі. Натомість, спробуйте смузі, приготований з природних
компонентів. Отримайте необхідні поживні речовини
з капусти Кейл (грюнколь, браунколь, чорної капусти)
та апельсина, багатими на антиоксиданти. Банани,
мед і насіння чіа забезпечать миттєвий заряд енергії,
тоді як вівсяні пластівці підтримуватимуть відчуття
ситості. Тож, якщо вам потрібен заряд енергії без
цукру та без шкоди для організму, смузі «цілодобовий заряд енергії» подарує вам таку можливість!
Інгредієнти:
• 1 чашка капусти Кейл
• 1 банан
• 1/2 апельсина
• 1,5 чашки кокосового молока
• 1 ч.л. насіння чіа
• 1/4 чашки вівсяних пластівців
• 1 ч.л. меду

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ
«ЦІЛОДОБОВИЙ
ЗАРЯД ЕНЕРГІЇ»
www.delimano.com

Калорії: 322.6
Загальний вміст жирів: 3.1 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 0.5 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 107.3 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 71.9 г
Харчові волокна: 8.6 г
Цукор: 41.1 г
Білок: 6.4 г
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4.8%
2.6%
0%
4.5%
24%
34.2%
12.9%

Вітамін A: 3.3%
Кальцій: 13.2%
Вітамін C: 160.9%
Залізо: 10.5%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Клементин в цій суміші багатий на вітамін С,
поживну речовину, яка зберігає ваш організм
сильним і здоровим. Якщо відбулися зміни в
погоді, страждаєте від алергії або повсякденні
нюанси заважають вам відчувати себе краще за
всіх, для підвищення продуктивності – спробуйте
цей смузі, багатий на антиоксиданти!
Інгредієнти:
• 1 чашка мангольду (буряка
листового)
• 1/2 чашки лохини
• 1/2 чашки полуниці
• 1/2 чашки малини
• 1 клементин
• 1 ст.л. мигдалю
• 1,5 чашки кокосового молока

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ «ЯГІДНИЙ
ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ
ІМУНІТЕТУ»
www.delimano.com

Калорії: 269.5
Загальний вміст жирів: 4.8 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 0.3 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 176.2 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 56 г
Харчові волокна: 12 г
Цукор: 36.4 г
Білок: 5.4 г
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7.4%
1.5%
0%
7.3%
18.7%
48.1%
12.9%

Вітамін A: 8.9%
Кальцій: 11.9%
Вітамін C: 397.1%
Залізо: 11.8%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Сповніть своє тіло енергією і зміцніть імунітет за
допомогою освіжаючого густого смузі з апельсина! Цитрусові з високим вмістом клітковини і
вітаміну С допомагають боротися із застудою і
симптомами грипу. Банани також відомі як їжа
для підняття настрою, тому додавайте їх зі столовою ложкою білкового порошку для отримання
енергії, і ви будете готові прийняти виклики дня!
Інгредієнти:
• 1 морквина
• 1 банан, заморожений
• 1 апельсин
• 1 чашка мигдального молока
без цукру
• 1/2 ч.л. ванільного екстракту

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

ГУСТИЙ СМУЗІ
З АПЕЛЬСИНА
www.delimano.com

Калорії: 240.5
Загальний вміст жирів: 3.7 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 0.3 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 262.6 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 47.7 г
Харчові волокна: 8.2 г
Цукор: 29 г
Білок: 7.7 г
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5.7%
1.7%
0%
10.9%
15.9%
32.8%
15.4%

Вітамін A: 35.1%
Кальцій: 52.5%
Вітамін C: 135.9%
Залізо: 13.3%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Цитрусовий та пікантний, цей смузі сповнений
зимовими фруктами, ароматними спеціями та
достатньою кількістю солодкості, щоб справді
стати освіжаючим.
Насичений вітаміном С для зміцнення імунної
системи, смузі також ідеально підійде для
запобігання хворобам під час сезону застуди
та грипу. Тому перш ніж хворіти, спробуйте цей
смузі та зміцніть імунітет порцією сезонного
задоволення!
Інгредієнти:
• 1 чашка весняної суміші зелені
• 1 апельсин
• 1/2 лимона
• 1/2 лайму
• 1/2 ст.л. свіжого імбиру
• 1,5 чашки води
• 1 ст.л. меду
• 1/8 ч.л. морської солі (прянощі)

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ З
ВІТАМІНОМ С
www.delimano.com

Калорії: 153.4
Загальний вміст жирів: 0.4 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних кислот: 0 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 329.5 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 41.3 г
Харчові волокна: 5.7 г
Цукор: 30.9 г
Білок: 2.6 г
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0.5%
0.2%
0%
13.7%
13.8%
23%
5.3%

Вітамін A: 7.5%
Кальцій: 13%
Вітамін C: 176.3%
Залізо: 10.5%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Сповільнене травлення потребує порції корисних для здоров’я продуктів, наповнених клітковиною! Ви знайдете ідеальну суміш низки харчових інгредієнтів, багатих як на розчинні, так і нерозчинні волокна, які сприятимуть плавному
перетравлюванню. Ми поєднали насичений смак буряка і
вівсяних пластівців з солодкою грушею, терпкою лохиною
і освіжаючим кокосовим молоком для ідеального балансу
смаків осені. І в довершення до цього – багата на омегу комбінація насіння чіа і насіння льону забезпечить вашому організму протизапальну дію, допоможе зберегти здоровими і
сильними ваші кишечник та імунну систему.
Інгредієнти:
• 1 чашка шпинату
• 1/4 буряка
• 1/2 груші
• 1/2 чашки лохини
• 1/2 чашки кокосового молока
• 1 чашка води
• 1 ст.л. вівсяних пластівців
• 1 ст.л. насіння льону
• 1 ст.л. насіння чіа

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ
«ПОКРАЩЕНЕ
ТРАВЛЕННЯ»
www.delimano.com

Калорії: 254.8
Загальний вміст жирів: 8.4 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 0.8 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 83 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 43.1 г
Харчові волокна: 12.7 г
Цукор: 22.4 г
Білок: 6.6 г
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12.9%
4.2%
0%
3.5%
14.4%
50.6%
5.3%

Вітамін A: 9.6%
Кальцій: 17.3%
Вітамін C: 54.3%
Залізо: 16.6%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Вільні радикали – це молекули в нашому організмі, які мають здатність пошкоджувати клітини
і можуть бути пов’язані з розвитком хронічних
захворювань і прискореного старіння. Продукти
з високим вмістом антиоксидантів допомагають
боротися з активністю вільних радикалів. Цей
рецепт включає потужні, антиоксидантні продукти, такі як шпинат, апельсин і бразильський горіх,
які задовольнять вашу щоденну потребу у селені.
Інгредієнти:
• 1 чашка шпинату
• 1 банан
• 1/2 апельсина
• 1 бразильський горіх
• 1,5 чашки мигдального молока
без цукру
• 1/2 чашка коричневого рису,
приготованого і охолодженого

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ «БОРЕЦЬ
З ВІЛЬНИМИ
РАДИКАЛАМИ»
www.delimano.com

Калорії: 338.9
агальний вміст жирів: 8.2 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 1.4 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 285.2 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 64 г
Харчові волокна: 8.2 г
Цукор: 23.7 г
Білок: 7.2 г
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12.6%
7.1%

0%
11.9%
21.3%
32.6%
14.4%

Вітамін A: 10.1%
Кальцій: 74.2%
Вітамін C: 89.3%
Залізо: 15.7%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Насолодіться цим смаком феєрії, багатим на антиоксиданти! Завдяки низькому рівню калорій і
високому рівню вітаміну С, цей фруктовий смузі
зміцнить вашу імунну систему. Ягоди годжі багаті
на антиоксиданти і вітамін А для підтримки здоров’я очей і запобігання серцевим захворюванням. І не забувайте про лікопін в кавуні – це ще
один потужний антиоксидант, який запобігає пошкодженню клітин.
Інгредієнти:
• чашка салату сійного
(Див. латук посівний)
• 1/2 чашки нарізаної медової дині
• 1/2 чашки нарізаної дині
Канталуп
• 1/2 чашки нарізаного кавуна
• 1 банан
• 2 ст.л. ягід годжі
• 1,5 чашки води

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ З ГОДЖІ
«ПРОКИДАЙСЯ
І ПОЛАСУЙ»
www.delimano.com

Калорії: 232.1
Загальний вміст жирів: 0.9 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 0.2 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 77.5 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 56.4 г
Харчові волокна: 6.2 г
Цукор: 39.1 г
Білок: 4.8 г
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12.6%
7.1%

0%
11.9%
21.3%
32.6%
14.4%

Вітамін A: 16.7%
Кальцій: 8.6%
Вітамін C: 105.1%
Залізо: 13.9%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Смачна суміш протизапальних спецій у цій енергійній заміні кави підбадьорить вас і подарує вам
енергетичний імпульс, який потрібен для живлення протягом дня!
Інгредієнти:
• 1,5 чашки кокосового молока
без цукру
• 1,5 ч.л. меленої куркуми
• 1/4 ч.л. меленого імбиру
• 1/4 ч.л. меленої кориці
• 1/4 ч.л. каєнського перцю
меленого
• 1 ч.л. кокосової олії
• 1 ч.л. меду

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

ТОНІЗУЮЧИЙ СМУЗІ
«ЗОЛОТИСТЕ
МОЛОКО»
www.delimano.com

Калорії: 145
Загальний вміст жирів: 11.5 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 9.8 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 77.1 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 12.1 г
Харчові волокна: 2.7 г
Цукор: 5.9 г
Білок: 0.5 г
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17.7%
49.2%

0%
3.2%
4%
10.9%
0.9%

Вітамін А: 0.6%
Кальцій: 16.5%
Вітамін С: 0.7%
Залізо: 11.2%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Смузі «Золотистий молочний коктейль» – немолочний напій, приготований з куркуми (інгредієнт, який
робить напій «золотистим») і чорного перцю. Іноді додають корицю та імбир, щоб напій став більш
смачним і приємним для пиття. Тут ми використовуємо суміш куркуми, імбиру, кориці, чорного перцю
і додаємо дрібку каєнского перцю, плюс кремове
мигдальне молоко і солодкий екстракт з листя стевії
(0 калорій / замість цукру), щоб підсолодити смузі.
Інгредієнти:
• 1,5 чашки мигдального молока
без цукру
• 1/4 солодкого екстракту з листя стевії
• 1 ч.л. меленої куркуми
• 1/2 ч.л. меленого імбиру
• 1/2 ч.л. меленої кориці
• 1/8 ч.л. чорного перцю меленого
• 1/8 ч.л. каєнського перцю меленого
• 1 чашка льоду

Поради
Додавайте всі
інгредієнти в порядку,
зазначеному у списку
вище та змішуйте
їх до отримання
однорідної маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ
«ЗОЛОТИСТИЙ
МОЛОЧНИЙ
КОКТЕЙЛЬ»
www.delimano.com

Калорії: 68.4
Загальний вміст жирів: 3.6 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 0.4 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 264 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 9 г
Харчові волокна: 2.2 г
Цукор: 3.4 г
Білок: 1.8 г
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5.6%
1.8%

0%
11%
3%
8.6%
3.7%

Вітамін А: 0.3%
Кальцій: 68.5%
Вітамін С: 0.4%
Залізо: 14.1%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Якщо ви ніколи не пробували базилік в смузі,
це обов’язково потрібно виправити!
Трави додають смаку і трохи антиоксидантної сили
будь-якій страві. Грейпфрут також є суперзіркою
здоров’я, відомою своїм потужним поєднанням
калію, лікопіну та вітаміну С. Замініть грейпфрут
апельсином, якщо ви вживаєте будь-які ліки,
яким грейпфрут може перешкодити.
Інгредієнти:
• 2 чашки шпинату
• 4 листки базиліку
• 1/4 грейпфрута
• 1/2 ст.л. соку лайма
• 1,5 чашки кокосового молока
• 1/2 ст.л. кореня імбиру
• 1/8 ч.л. морської солі (прянощі)

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ «ГРЕЙПФРУТБАЗИЛІК-ІМБИР»
www.delimano.com

Калорії: 106.9
Загальний вміст жирів: 0.4 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 0.1 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 438.8 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 24.5 г
Харчові волокна: 2.2 г
Цукор: 19.3 г
Білок: 3.1 г
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0.5%
0.3%

0%
18.3%
8.2%
8.8%
6.2%

Вітамін А: 21.1%
Кальцій: 9.8%
Вітамін С: 130.2%
Залізо: 10.5%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Гранати просто зникають з полиць магазинів, але якщо у вас лишився ще один або ви можете знайти заморожений гранат – вам
пощастило! Гранати є хорошим джерелом вітамінів А, С і Е, і містять великі обсяги фолієвої кислоти і клітковини. Відомо, що
вони покращують здоров’я серця і можуть мати протизапальні властивості. Кокос – інша зірка в цьому рецепті! Кокоси багаті
на вітаміни С і Е, а також на численні вітаміни групи В. Крім цього, кокоси містять залізо, кальцій і селен. Кокосове молоко –
відмінна альтернатива звичайному коров’ячому молоку, воно додає
чудовий вершковий смак в будь-який рецепт.
Інгредієнти:
• 1 чашка шпинату
• 1 банан (заморожений)
• 6 полуниць
• 1/2 чашки зерен гранату
• чашка мигдального молока
без цукру

•
•
•

1/2 чашки кокосового
молока без цукру
1/4 чашки кокосової стружки
без цукру
1/2 ч.л. меленої кориці

Поради: додавайте всі інгредієнти в порядку, зазначеному
у списку вище та змішуйте їх до отримання однорідної маси.

Харчова цінність

ЗЕЛЕНИЙ СМУЗІ
«ГРАНАТОВОШПИНАТНИЙ»
www.delimano.com

Калорії: 423.4
Загальний вміст жирів: 24.6 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 19.1 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 232.7 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 54 г
Харчові волокна: 13 г
Цукор: 28.6 г
Білок: 6.3 г
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37.9%
95.7%

0%
9.7%
18%
51.8%
6.2%

Вітамін А: 9.6%
Кальцій: 56.1%
Вітамін С: 111%
Залізо: 22.8%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Цей легкий смузі є чудовою альтернативою тим
смузі, які продаються в торгових автоматах /
магазинах та можуть обтяжувати вас і забирати
вашу енергію. Цей смузі містить вітамін С, щоб
зберегти імунну систему здоровою, сповнити її
клітковиною і підтримувати енергію протягом дня.
Отже, пройдіть повз торговий автомат / магазин, і
натомість спробуйте цей поживний смузі — ваше
тіло подякує вам!
Інгредієнти:
• 1 чашка шпинату
• 2 морквини
• 1/2 банана
• 1/2 чашки асорті з ягід
(заморожених)
• 1 ч.л. ягід годжі
• 1 ст.л. кокосової стружки
без цукру
• 1 чашка кокосового молока

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ
«КОРИСНИЙ
ПЕРЕКУС»
www.delimano.com

Калорії: 246.7
Загальний вміст жирів: 5.5 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 4.3 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 180.1 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 48.4 г
Харчові волокна: 9.3 г
Цукор: 29 г
Білок: 4.4 г
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8.5%
21.7%
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16.1%
37.2%
8.8%

Вітамін А: 77.4%
Кальцій: 10.3%
Вітамін С: 101.5%
Залізо: 13%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 2

Якщо ви відчуваєте, що вас атакує застуда, тоді
цей смузі «Імунна комбінація: мед – лимон - імбир»
повинен бути у вашому арсеналі смузі! Його не
тільки супер-швидко і легко приготувати, але в
ньому є все, що потрібно вашому організму —
пробіотики з йогурту, вітамін С з лимонного соку,
засіб для травлення, позбавлення від застуди за
допомогою імбиру, і антиоксиданти з сирого меду
і куркуми.
Інгредієнти:
• 2 ст.л. кореня імбиру
• 3 ст.л. лимонного соку
• 1/2 чашки ванільного
мигдального молока
• 1/8 ч.л. меленої куркуми
• 1 чашка звичайного нежирного
грецького йогурту
• 3 ст.л. меду
• 1 чашка льоду

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ «ІМУННА
КОМБІНАЦІЯ: МЕД –
ЛИМОН – ІМБИР»
www.delimano.com

Калорії: 190.4
Загальний вміст жирів: 1.4 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 0.2 г
Холестерин: 6.5 мг
Натрій: 90.1 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 34.2 г
Харчові волокна: 0.5 г
Цукор: 29 г
Білок: 13.7 г
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2.1%
0.9%

2.2%
3.8%
11.4%
2.2%
27.5%

Вітамін А: 0.5%
Кальцій: 15.9%
Вітамін С: 16.5%
Залізо: 3.3%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Цей яскраво-помаранчевий смузі забезпечить
зарядом енергії незалежно від вашого настрою
в цей момент. Свіжий імбир і куркума додають
смаку і забезпечують протизапальну дію до цього
імуностимулюючого смузі.
Інгредієнти:
• 1/2 апельсина
• 1/2 чашки моркви
• 1/2 чашки манго (замороженого)
• 1 чашка кокосового молока
• 1 ст.л. насіння коноплі
• 1/2 ст.л. свіжої куркуми
• 1/2 ст.л. свіжого імбиру
• 1/8 ч.л. каєнського перцю
(меленого)

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Залийте інгредієнти водою
(у разі потреби), щоб
досягти позначки «MAX»
максимально допустимого
рівня.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ «МІЦНИЙ
ІМУНІТЕТ»
www.delimano.com

Калорії: 261.8
Загальний вміст жирів: 7 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 0.5 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 202.3 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 39.6 г
Харчові волокна: 5.7 г
Цукор: 28.5 г
Білок: 13.3 г
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10.8%
2.6%

0%
8.4%
13.2%
22.8%
26.6%

Вітамін А: 36.4%
Кальцій: 9.4%
Вітамін С: 145.6%
Залізо: 19.5%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Потрібна бадьорість та енергія? Розпочніть свій
ранок сильними і отримайте щоденну порцію зелені у вигляді пуншу з ківі! Ваша імунна система
буде вам вдячна за це, тому що цей смузі сповнений вітаміном С завдяки поєднанню капусти
Кейл (грюнколь, браунколь, чорна капуста), ківі,
лайму і лохини. Корисні жири з авокадо додадуть
більш насиченого смаку і здоров’я серцю, тож це
частування є ідеальним початком нового дня!
Інгредієнти:
• 1 чашка капусти Кейл
• 1/4 авокадо
• 1 ківі
• 1 чашка лохини
• 1 ст.л. соку лайму
• 1,5 чашки мигдального молока
(без цукру)

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

ПУНШ З КІВІ
www.delimano.com

Калорії: 270
Загальний вміст жирів: 10.2 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 1.2 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 273.2 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 46.6 г
Харчові волокна: 11.3 г
Цукор: 25.4 г
Білок: 4.8 г
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15.7%
5.8%

0%
11.4%
15.5%
45.4%
9.6%

Вітамін А: 4.3%
Кальцій: 75%
Вітамін С: 322.3%
Залізо: 11.8%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Почніть вихідний зі смузі, сповненого цільних
продуктів, які багаті на кальцій і магній, щоб зберегти здоров’я та енергію! Насіння льону, ягоди
годжі і капуста Кейл (грюнколь, браунколь, чорна
капуста) об’єднують зусилля для створення антиоксидантного джерела енергії, яке допоможе
захистити ваш організм від шкідливих вільних
радикалів. Додайте персик і дрібку полуниці для
насичення вітаміном С і солодкого смаку, який
сподобається вашим смаковим рецепторам!
Інгредієнти:
• 1 чашка капусти Кейл
• 1 банан
• 1 персик (без кісточки)
• 1 чашка полуниць
• 1,5 чашки води
• 2 ст.л. ягід годжі
• 2 ст.л. насіння льону

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ
«ЖИТТЄДАЙНА
ЕНЕРГІЯ»
www.delimano.com

Калорії: 367
Загальний вміст жирів: 10.2 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 1 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 58 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 68.3 г
Харчові волокна: 16.1 г
Цукор: 40.1 г
Білок: 9.5 г
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15.7%
4.8%

0%
2.4%
22.8%
64.4%
19%

Вітамін А: 4.5%
Кальцій: 18.9%
Вітамін С: 216.8%
Залізо: 19.5%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Лайм і м’ята – суперзіркові інгредієнти, коли справа доходить до детоксикації. Лайм дає могутній
імпульс вашій шкірі та імунній системі, в той час
як м’ята заспокоює і допомагає боротися із запаленнями. Цей потужний дует творить чудеса для
вашої травної системи, допомагаючи вам почуватися оновленими і очищеними зсередини!
Інгредієнти:
• 5 листків м’яти
• 1/2 лайму
• 1 чашка води
• 1/2 чашки льоду

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

ЛАЙМОВО-М‘ЯТНА
ДЕТОКС-ВОДА
www.delimano.com

Калорії: 10.2
Загальний вміст жирів: 0.1 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 0 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 7.4 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 3.6 г
Харчові волокна: 1 г
Цукор: 0.6 г
Білок: 0.2 г
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0.1%
0%

0%
0.3%
1.2%
3.8%
0.5%

Вітамін А: 0.1%
Кальцій: 3.7%
Вітамін С: 16.4%
Залізо: 1.2%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 2

Приготуйтеся відчувати себе оновленими і очищеними після гарної детоксикації організму! Цей
яскраво-зелений смузі допоможе вашому організму природним чином вивести всі шкідливі
токсини і вільні радикали в товстій кишці і печінці. Темна, городня капуста містить потужні антиоксиданти, а також вітамін Е і марганець. В китайській медицині ця зелень називається «чі» та є
стимулятором печінки і служить в якості чудових
детоксифікаторів.
Інгредієнти:
• 1 чашка городньої капусти
• 1 чашка винограду
• 1 чашка ананаса
• 1 банан
• 1,5 чашки води
• 1/4 чашки насіння коноплі

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

ТОНІЗУЮЧИЙ
СМУЗІ ДЛЯ
ПЕЧІНКИ І
ТОВСТОЇ КИШКИ
www.delimano.com

Калорії: 262.2
Загальний вміст жирів: 10.3 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 1 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 10.5 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 40.7 г
Харчові волокна: 4.9 г
Цукор: 27.4 г
Білок: 8.5 г
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15.8%
5.2%

0%
0.4%
13.6%
19.6%
17%

Вітамін А: 3.5%
Кальцій: 9.5%
Вітамін С: 89.1%
Залізо: 13%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Підтримка благополуччя співробітників є основою хорошого самопочуття на робочому місці, тобто допомагає зменшити кількість днів на хвороби, які можуть
сповільнити продуктивність компанії. Цей рецепт для
зміцнення імунітету містить антиоксидантний вітамін С,
а також куркуму, яка бореться із запаленням, насіння
коноплі, багату на омега-3 – ідеальна тріада для боротьби з ускладненим носовим диханням і для відлякування
будь-яких вірусів, які можуть перебувати в офісі.
Інгредієнти:
• 1 чашка шпинату
• 1/2 чашки міні моркви
• 1/2 чашки манго
(замороженого)
• 1 апельсин
• 1/2 ст.л. свіжого імбиру
• 1/2 ст.л. свіжої куркуми

•
•
•
•

1,5 чашки кокосового
молока
1 ст.л. насіння коноплі
1/8 ч.л. каєнського перцю
(меленого)
1/8 ч.л. морської солі
(прянощі)

Поради: додавайте всі інгредієнти в порядку, зазначеному
у списку вище та змішуйте їх до отримання однорідної маси.

Харчова цінність

СМУЗІ
«АНІ ШАНСУ
ДЛЯ ХВОРОБ»
www.delimano.com

Калорії: 262.3
Загальний вміст жирів: 5.6 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 0.5 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 463 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 49.7 г
Харчові волокна: 7.1 г
Цукор: 39.4 г
Білок: 7.1 г

51

8.6%
2.7%
0%
19.3%
16.6%
28.6%
14.2%

Вітамін А: 38.7%
Кальцій: 14.5%
Вітамін С: 234.3%
Залізо: 13.6%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 2

Найкращий спосіб описати цей смузі – порівняти
його з вершковим тропічним лимонадом! Поєднання потужної сили вітаміна С у комбінації лимон-ананас подарує додаткову порцію поживних
речовин і смаку і протидіятиме запаленням завдяки вмісту куркуми.
Інгредієнти:
• 1 чашка ананаса (замороженого)
• 1/4 лимона
• 1,5 ч.л. свіжої куркуми
• 1/2 ч.л. ванільного екстракту
• 1 чашка кокосового молока
(без цукру)
• 1 ч.л. меду
• 1 чашка льоду

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ-МІКС
«АНАНАС –
КОКОСОВЕ МОЛОКО
– КУРКУМА»
www.delimano.com

Калорії: 85.5
Загальний вміст жирів: 2.3 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 2 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 27.3 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 16.8 г
Харчові волокна: 2 г
Цукор: 5 г
Білок: 0.8 г
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3.5%
10%

0%
1.1%
5.6%
8.1%
1.5%

Вітамін А: 0%
Кальцій: 5.5%
Вітамін С: 59.9%
Залізо: 1.8%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Петрушка? У смузі? Саме так! Це означає, що «зелені»
антиоксиданти додадуть порцію корисних поживних
речовин для зміцнення вашого імунітету до смузі, який
ви приготуєте в Нутрібулліт. Солодкі ягоди і однорідна
паста з насіння соняшника допоможуть збалансувати
гіркуватий смак петрушки та приготувати злегка солодкий смузі, що зробить вас активним і здоровим!
Інгредієнти:
• 1 чашка капусти Кейл (грюнколь,
браунколь, чорної капусти)
• 1/2 чашки петрушки
• 1 чашка різних ягід
(заморожених)
• 1,5 чашки мигдального молока
(без цукру)
• 1 ч.л. насіння льону
• 1 ст.л. несолоної пасти
з насіння соняшника

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ «СИЛА
ПЕТРУШКИ»
www.delimano.com

Калорії: 267.1
Загальний вміст жирів: 14.7 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 1.2 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 286 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 29 г
Харчові волокна: 9.2 г
Цукор: 15.1 г
Білок: 7.2 г
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22.6%
6.1%
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11.9%
9.7%
37%
14.4%

Вітамін А: 11%
Кальцій: 78.3%
Вітамін С: 142.1%
Залізо: 26.1%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Цей зелений напій допоможе вам відчувати себе супер
оновленими і з супер збалансованим водним балансом
в організмі! Каєнський перець додасть цьому смузі хорошої гостроти, при цьому активуючи ваш метаболізм у
необхідній мірі. І, подібно до імбиру, він допомагає боротися із запаленнями для більш здорового тіла, всередині
і ззовні – ідеальне частування. Крім того, від зелені ви отримаєте багато клітковини і антиоксидантів. Хто знав, що
стільки зелені може бути настільки корисною для вас?
Інгредієнти:
• 1 чашка шпинату
• 1/2 чашка коріандру
• 1 іранський огірок
• 1/4 авокадо
• 1 чашка ананаса (замороженого)
• 1/2 ст.л. свіжого імбиру
• 1 ст.л. лимонного соку
• 1,5 чашки кокосового молока
• 1/8 ч.л. каєнського перцю
(меленого)

Поради
Додавайте всі інгредієнти
в порядку, зазначеному у
списку вище та змішуйте їх
до отримання однорідної
маси.
Смачного!

Харчова цінність

СМУЗІ-ДЕТОКС
«СВЯТИЙ ПАТРІК»
www.delimano.com

Калорії: 251.6
Загальний вміст жирів: 5.8 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 0.8 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 128.5 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 50.2 г
Харчові волокна: 6.8 г
Цукор: 21.3 г
Білок: 4.1 г
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8.9%
4.2%

0%
5.4%
16.7%
27.1%
8.2%

Вітамін А: 18.1%
Кальцій: 8.6%
Вітамін С: 205.8%
Залізо: 12%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Порції: 1

Зима може бути неприємною для вашої шкіри. Спробуйте цей
смузі «Зимовий воїн», щоб побороти холод і бути активним
попри холодні зимові місяці. Жирний авокадо — це відмінне
джерело вітаміну A, C та E, щоб зберегти належний рівень
вологи у шкірі і подбати про її ніжний і завжди молодий вигляд. А делікатний шпинат містить лютеїн, який захищає вас і
вашу шкіру від шкідливого УФ-випромінювання. Додайте лише
один-єдиний смузі «Зимовий воїн» до свого щоденного раціону і цей напій наповнить вас поживними речовинами з користю
для імунної системи і вашої шкіри, допоможе виглядати краще
та почуватися молодше!
Інгредієнти:
• 2 чашки шпинату
• 1/2 чашки батату
(приготовленого і
охолодженого)
• 1/4 авокадо

•
•
•
•
•

1/2 зелене яблуко
1/2 банана
1,5 чашки мигдального
молока (без цукру)
1 ст.л. насіння коноплі
1/2 ч.л. кориці

Поради: додавайте всі інгредієнти в порядку, зазначеному
у списку вище та змішуйте їх до отримання однорідної маси.

Харчова цінність

СМУЗІ
«ЗИМОВИЙ ВОЇН»
www.delimano.com

Калорії: 431.6
Загальний вміст жирів: 16.1 г
Жир з високим вмістом
насичених жирних
кислот: 1.7 г
Холестерин: 0 мг
Натрій: 440.5 мг
Загальна кількість
вуглеводів: 60.3 г
Харчові волокна: 13.6 г
Цукор: 25.3 г
Білок: 17.9 г
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24.8%
8.5%
0%
18.4%
20.1%
54.3%
35.8%

Вітамін А: 83.4%
Кальцій: 80.3%
Вітамін С: 75.7%
Залізо: 39.1%

* Відсоткові добові
значення базуються
на дієті з 2000 калорій.
Ваші добові значення
можуть бути вищими
або нижчими залежно
від потреб у калоріях.

Which NUTRIBULLET is best for me?

First step toward
healthy eatinг for
sinгles & couples.

20.000

ROTATIONS PER MINUTE

THE HIГHER THE

First step toward
healthy eatinг for
families.

20.000

ROTATIONS PER MINUTE

A powerhouse
for power users.

25.000

ROTATIONS PER MINUTE

Best-in-Class
Nutrient Extraction.
Extract it & cook it!

30.000

ROTATIONS PER MINUTE

THE BETTER THE MIXTURE, THE SMOOTHER THE TEXTURE, THE FASTER THE
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What’s in the box?
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To get the MOST out of life... you need
to get the MOST out of your food.
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POCKET NUTRITIONIST

www.delimano.com

To get the MOST out of life... you need
to get the MOST out of your food.
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To get the MOST out of life... you need
to get the MOST out of your food.
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