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nooit van concentraat
vrij van conserveringsmiddelen
vrij van kunstmatige kleurstoffen

HEALTH BENEFITS
Alle vruchten die wij gebruiken voor Iam Superjuice hebben
health benefits, elk fruit heeft zijn eigen kracht dat bijdraagt
aan een heerlijke verse sap.

MANGOSTEEN
Reduceert het
cholesterol niveau
Natuurlijke helende
krachten tegen vele
ziektes
Bevorderd de
bloedstroom

SOURSOP
	Natuurlijke helende
krachten voor vele
ziektes
	Contribueert aan
een sterker immuun
system
	Natuurlijke
energiebron

MANGO
Goed voor de huid
Herstelt het lichaam
Verbetert het
verteringsproces

COCONUT WATER
Meer potassium dan
vier bananen
Reduceert de
bloeddruk
	Uitstekend tegen
een kater, geeft je
re-hydratering een
enorme boost en
herstelt het lichaam

LYCHEE
Goed voor de huid
	Bevorderd afvallen
Verbeterd het
metabolisme

PASSION FRUIT
Bevat zere
hoge waarde van 		
Anti Oxidanten, 			
Vitamine A en C, ijzer
en koper
Verbeterd de
spijsvertering
Positieve invloed op
het humeur

* Bronnen zijn gebruikt voor de genoemde health benefits. Voor meer
informatie over deze bronnen, ga naar www.iamsuperjuice.com of
stuur een email naar info@iamsuperjuice.com
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mangosteen

soursop

mango

Eeuwenlang hebben de inwoners van
Azië de mangosteen gebruikt voor zijn
helende werking . Mangosteen is de
vrucht van een boom afkomstig uit
Maleisië en Indonesië. Mangosteen
is één van de twee meest populaire
vruchten uit Azië.

Zuurzak was één van de eerste
fruitbomen weggevoerd uit Amerika
naar de oude tropen, waar het op
grote schaal werd gedistribueerd van
zuidoostelijk China naar Australië en de
warme laaglanden van Oost- en WestAfrika .

De mango vindt haar oorsprong in het
Indische subcontinent en is één van
de oudst bekende vruchten. Er wordt
gezegd dat Boeddha zijn wijsheid heeft
opgedaan door het observeren van een
mangoboom.

coconut

lychee

passion fruit

Kokosnoot water is de heldere vloeistof
binnen jonge groene kokosnoten.
Kokoswater heeft een hoog kalium
gehalte en bevat antioxidanten. Het
bevat ook een verscheidenheid aan
andere voedingsstoffen zoals vitaminen,
enzymen, groeifactoren en andere
fytonutriënten.

De lychee, eigenlijk het Engels woord
voor Litchi, is een exotische vrucht net
zo groot als een kleine pruim . De schil
heeft een harde en schilferige structuur.
De lychee verwijst naar de Chinese
aardbei door zijn oorsprong en vorm.

Hoewel de oorsprong van de
passievrucht plant onbekend is,
wordt in het algemeen aangenomen
dat het een inheemse plant is uit
Brazilië, Paraguay en het noorden van
Argentinië.

