
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er van nature in fruit en groenten behalve vitaminen, mineralen e.d. nog duizenden 
andere stoffen voorkomen, de zogeheten fytonutriënten, die nodig zijn voor een optimale celstofwisseling. Deze dragen o.a. bij aan de 
bescherming tegen schadelijke neveneffecten zoals bv. oxidatie die hierbij optreden. Dergelijke stoffen, anti-oxidanten genoemd, helpen 
ons onze gezondheid langer te behouden, en voortijdige veroudering tegen te gaan. De doeltreffendheid van het brede scala aan 
vitaminen, mineralen en fytonutriënten uit fruit en groenten wordt nog verhoogd door het samenspel van alle leden van dit grootse 
symfonieorkest. Een synergie van talloze voedingsstoffen die alleen in de natuur worden aangetroffen en nodig zijn voor het hebben en 
houden van een optimale gezondheid.

Juice PLUS+® is een concentraat van 26 verschillende geperste fruitsoorten, groenten en bessen. 
('Whole food based')
Juice PLUS+® Fruit Mix: appels, sinaasappels, ananas, perziken, veenbessen, acerola 
kersen, dadels en pruimen.
Juice PLUS+® Groenten Mix: bieten, broccoli, boerenkool, wortel, kool, spinazie, 
peterselie, knoflook en tomaat.
Juice PLUS+® Vineyard: Concord-druif, framboos, blauwe bes, rode aalbes, veenbes, 
zwarte bes, braam, vlierbes en bosbes.

Premium PLUS+® capsules 
bevatten de Juice PLUS+®
poedermengsels gemaakt van
fruit, groenten en bessen.

Juice PLUS+® Soft Chewables
bevatten de Juice PLUS+®

poedermengsels gemaakt van fruit
en groenten. Ideaal voor wie geen

capsules kan of wil slikken. 
Ook een goede oplossing voor kinderen!

We moeten allemaal meer fruit en groenten eten … zeker nu ook in Europa aanbevolen wordt om per dag 5 tot 9 porties te eten! Juice 
PLUS+® is de gemakkelijke en betaalbare manier om meer voedingsstoffen uit groenten en fruit aan uw dagelijks eetpatroon toe te 
voegen. Het bevat poedervormige concentraten van de sappen van 26 verschillende soorten fruit, groenten en bessen, waarvoor 
vooral die gewassen worden geselecteerd waarmee veel gezondheidswinst is te behalen. Juice PLUS+® is geen vervanging voor het eten 
van meer fruit en groenten. Maar helpt om “de kloof te overbruggen” tussen wat wij zouden moeten en wat wij daadwerkelijk dagelijks 
consumeren. Daarmee past het uitstekend in uw streven naar een gezonde leefstijl ter bevordering van een optimale gezondheid.

Premium PLUS+  - neem dagelijks twee capsules van elke Juice PLUS+® Mix in. (Met een groot glas water, en wanneer 
   dit het beste uitkomt)

Juice PLUS+® Soft Chewables  - Volwassenen: 4 Fruit Chews en 4 Groenten Chews per dag. 
       - Kinderen (tot 12 jaar): 2 Fruit Chews en 2 Groenten Chews per dag. 

®

Juice PLUS+® is zo eenvoudig en makkelijk...

Waarom zijn fruit en groenten zo belangrijk voor onze gezondheid?

Wat is Juice PLUS+®?

Net zoals bij fruit en groenten halen wij het maximale voordeel uit Juice PLUS+® wanneer dit dagelijks wordt geconsumeerd.

Voedingsstoffen uit fruit, groenten en bessen

Wat u moet weten over 
®Juice PLUS+ !

                                                                        

Waarom Juice PLUS+®?



Hoe werd Juice PLUS+® ontwikkeld?

De grote doorbraak in de ontwikkeling van Juice PLUS+® was 
het vinden van een geschikte manier om volledige, dus niet in 
delen opgesplitste, voeding in een voor de consument 
gemakkelijke vorm te gieten. Fruit en groenten van de best 
beschikbare kwaliteit worden direct na de oogst gewassen en 
geperst, om micronutriënten vrij te maken uit de celstructuur 
waardoor deze beter beschikbaar komen voor opname door het 
lichaam. Daarna worden de sappen bij lage temperatuur in heel 
korte tijd gedroogd met een gepatenteerd proces waarmee 
zoveel mogelijk voedingsstoffen van de originele gewassen 
behouden blijven. Tijdens alle fasen van het productieproces 
worden de ingrediënten zorgvuldig gecontroleerd om maximaal 
behoud van voedingsstoffen te garanderen en een eindproduct 
van de beste en meest pure kwaliteit te kunnen leveren dat u het 
hele jaar door kunt innemen, ongeacht het seizoen.

Is Juice PLUS+® een volledig 
natuurlijk product?

Ja, de ingrediënten van de Juice PLUS+®-productenreeks zijn 
allemaal afkomstig van natuurlijke bronnen. Onze producten zijn 
gluten- en GMO-vrij en bevatten geen kunstmatige 
conserveringsmiddelen. En ook de voor sommige producten 
gebruikte smaak- en kleurstoffen zijn van natuurlijke oorsprong.

Ik eet al veel fruit en groenten; 
heb ik Juice PLUS+® dan wel nodig?

De enorme betekenis voor onze gezondheid van het veel meer 
groenten en fruit eten is wetenschappelijk ondubbelzinnig 
aangetoond. De sleutel daarbij is evenwicht, variatie en 
regelmaat. Helaas blijken de meeste mensen niet in staat om elke 
dag de aanbevolen 5 tot 9 porties groenten en fruit in voldoende 
variatie te eten. Bijvoorbeeld door hun hectische leven, of omdat 
zij niet van de smaak van bepaalde soorten houden.
Met het snel en makkelijk in te nemen voedingssupplement van de 
nieuwe generatie Juice PLUS+® kan toch de zo gewenste 
gezondheidswinst worden behaald.

Wie kan Juice PLUS+® gebruiken?

Iedereen kan Juice PLUS+® gebruiken als een eenvoudige en 
gemakkelijke manier om meer voordeel te halen uit de 
voedingsstoffen van fruit, groenten en bessen! 
Juice PLUS+® capsules zijn een op volledig voedsel gebaseerd 
voedingssupplement van de nieuwe generatie dat voor iedereen 
vanaf drie (3) jaar geschikt is.   Mensen die medicijnen gebruiken of met 
specifieke medische condities wordt aangeraden hun arts te raadplegen 
voordat zij een product gaan gebruiken, zoals bij elk voornemen om hun 
leefstijl ingrijpend te veranderen.

Is van Juice PLUS+® 
bewezen dat het echt werkt?

Waarom is Juice PLUS+® niet gewoon te 
koop bij de apotheek of in een natuurwinkel?

Juice PLUS+® vraagt om een goede uitleg in een persoonlijk gesprek, 
met iemand die de klant kent en vertrouwt. En wie anders kan de 
voordelen van Juice PLUS+® beter uitleggen dan een tevreden klant? 
Daarom werd door NSA het distributiemodel van de Persoonlijke 
Juice PLUS+® Franchise ontwikkeld waaraan iedere tevreden klant 
die dat wil kan deelnemen. De Juice PLUS+® producten worden 
daarom uitsluitend via persoonlijke bemiddeling gedistribueerd. Het 
aanleren van de dagelijkse gewoonte om vaak, veel en gevarieerd 
fruit, groenten en bessen te eten gaat vaak niet vanzelf. Dit geldt ook 
voor het consumeren van Juice PLUS+®. Om consumenten hierbij 
te helpen heeft NSA voor vaste klanten het 'Preferred Customer 
Programme (PCP)' ontwikkeld. Met dit programma wordt Juice 
PLUS+® in met u afgestemde tussenpozen bij u thuis bezorgd. 
Rechtstreeks van de producent, voor een gunstigere prijs, en zonder 
extra kosten. Hierdoor kunt u als trouwe klant altijd over de 
voedingsondersteuning beschikken die u elke dag nodig hebt.

Zeventien onafhankelijke klinische studies waarin de effectiviteit van 
Juice PLUS+® werd aangetoond, zijn in wetenschappelijke, door 
vakgenoten beoordeelde tijdschriften gepubliceerd. En er staan er 
nog veel meer op het doorlopende onderzoeksprogramma .
De tot nu toe verrichte onderzoeken tonen aan dat Juice PLUS+®:

● belangrijke fytonutriënten levert die ook door het 
   lichaam worden opgenomen (biobeschikbaar)

●

   helpt verminderen
 oxidatieve stress (onvoldoende goede anti-oxidanten) 

●

   het behoud van DNA-integriteit, een gezond  
   immuunsysteem helpt ondersteunen, en

 bijdraagt aan het herstel van schade aan het DNA en 

●

   van een gezond hart- en vaatstelsel.
 een positieve invloed heeft op belangrijke indicatoren 

Daarom wordt Juice PLUS+® wereldwijd door talloze 
gezondheidsdeskundigen aanbevolen. Alleen door consequent 
dagelijks de aanbevolen hoeveelheid Juice PLUS+® in te nemen 
kunt u uw voordeel doen met de positieve gezondheidseffecten 
die dit product u levenslang te bieden heeft.  
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Ethics Trust Confidence

NL Sales Support Tel.: 0900 2021 786
BEL Sales Support Tel.: 0781 60161  
Email: salessupport@nsamilan.com   
www.juiceplus.nl   www.juiceplus.be
www.juicepluspersonalfranchise.info   
 

NSA (IR.BE.NL.UK) Ltd

Juice PLUS+® is beslist niet te vergelijken met een 
(multi)vitaminepreparaat. Het berust op een innovatief concept: 
voedingsondersteuning op basis van volledige gewassen, inclusief 
een mix van fytonutriënten die onmisbaar zijn in een gezonde en 
evenwichtige voeding. Juice PLUS+® is gewoon een 
biobeschikbaar, en betaalbaar, voedselconcentraat in een makkelijk 
in te nemen vorm. We namen fruit, groenten en bessen zoals 
deze in de natuur voorkomen en hebben hiervan zoveel 
mogelijk in elke Juice PLUS+® capsule gestopt. 
Daarbij kan Juice PLUS+® bogen op een groot en nog steeds 
groeiend aantal wereldwijd door onafhankelijke onderzoekers 
uitgevoerde wetenschappelijke studies die in gerespecteerde
vaktijdschriften zijn gepubliceerd. 

Waarom heb ik Juice PLUS+® nodig? 
Ik gebruik al vitaminen.


