
Složení
Rýžové otruby, listy špenátu, rajče, kořen řepy, lněné 

otruby, ovesné otruby, okvětí i košťál brokolice, květ 

okurky, semena kopru, naklíčená semena ječmene, kořen 

a oddenek zázvoru, kůra jilmu (Ulmus fulva), L-taurin, 

slupky ze semen psyllia, semena anýzu, semena fenyklu, 

extrakt z dužiny listů aloe vera, listy máty peprné, olej ze 

semen anýzu (Pimpinella ansium), olej ze semen fenyklu 

(Foeniculum vulgare).

Upozornění
Uchovávejte mimo dosah dětí. Těhotné nebo kojící ženy 

a osoby užívající jakýkoli léčivý přípravek nebo trpící 

nějakou chorobou by se měly před použitím poradit se 

svým lékařem.

Doplňkové produkty
•  JuvaCleanse

•  JuvaFlex
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Věděli jste o tom?
•  Anýz se tradičně využívá v Evropě za účelem zmírnění trávicích potíží.
• Semínka fenyklu se běžně používají na podporu trávení.

JuvaPower

Souhrnné informace o výrobku
Správně fungující trávicí soustava je klíčem ke zdraví a 

dobré pohodě. Účelem zažívacího traktu je vstřebávání, 

trávení a využití potravy. Pokud trávicí soustava dokonale 

nefunguje, důležité živiny obsažené v požité stravě se 

nemusejí správně vstřebat a zpracovat. 

Pravidelné užívání doplňků potravy a dalších prospěšných 

produktů pomáhá udržovat zdravou trávicí soustavu tím, 

že podporuje důležité orgány a omezuje nepříznivé účinky 

toxinů.

JuvaPower je rostlinný komplex ve formě prášku, silný 

antioxidant, jeden z nejbohatších zdrojů potravin vážících 

kyseliny. JuvaPower je směs bohatá na živiny posilující 

játra a podporuje správný trávicí proces. 

 

Tento doplněk stravy, lahodný a praktický přínos ke zdravé 

výživě, překypuje energií díky vyspělým fytonutrientům, 

které posilují současně játra i střeva. Je spojením 

nejvyšších potravin, jež vážou kyseliny, což je zárukou 

nejlepšího výsledku, a pomáhá posílit funkci jater, přičemž 

dodává optimální výživu – a navíc výtečně chutná. 

Hlavní přínosy
•  Podporuje zdraví a funkci jater.

• Pomáhá udržet rovnováhu a zdraví trávicí soustavy.

Kdo by měl používat JuvaPower?
•   Každý, kdo potřebujete dodat svým jídlům účinnost.

• Ten, kdo si přeje posílit trávení a jaterní funkce.

Doporučené použití
Návod k použití: Nakapejte 7,5 gramu (1 polévková 

lžíce) na jídlo (např. pečené brambory, salát, rýže, vejce) 

nebo nalijte do 250 ml vody, rýžového nebo mandlového 

mléka a vypijte. Užívejte JuvaPower™ třikrát denně pro 

maximální účinnost.
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