
ZEN PRIME
ZEN Prime nastavuje standard pro celkovou očistu 
těla. Tato chráněná receptura obsahuje ostropestřec 
mariánský, úplné spektrum rostlinných enzymů, 
výtažek ze semen hroznového vína, kořene 
pampelišky a plodů jalovce. Tyto klíčové složky byly 
dlouho využívány v bylinné léčbě a každá z nich je 
ceněna pro své očišťující vlastnosti.

VLASTNOSTI
• Směs širokého spektra trávicích enzymů
• Ostropestřec mariánský
• Výtažek ze semen hroznového vína
• Výtažek z plodů jalovce
• Výtažek z kořene pampelišky

PŘÍNOSY
•  Směs širokospektrálních rostlinných enzymů 

pomáhá štěpit potraviny za účelem maximálního 
vstřebávání živin

CENA
1 lahvička, množství na 2 týdny, 14 tobolek14

10 CV



ZEN SHAPE
Výtažek z pecky afrického manga, který byl 
představen v časopise Forbes jako jedna z 
nejúčinnějších látek na trhu, vzbuzuje pozornost na 
celém světě. Produkt ZEN Shape byl pečlivě vyvinut 
a vytvořen tak, aby vám pomohl dosáhnout vašich 
cílů v oblasti fitness a wellness. Jde o základní 
součást systému ZEN BODI.

VLASTNOSTI
• WellTrim
• Cholin bitrát
• Malinové ketony
• Inositol

CENA
1 lahvička, množství na 1 měsíc, 120 tobolek

24 CV



ZEN FIT
watermelon

ZEN Fit je bohatým zdrojem aminokyselin a základní 

součástí systému ZEN BODI.

VLASTNOSTI
• 5 gramů aminokyselin
• Chutná skvěle
• Pohodlné užívání během aktivního života

CENA
1 krabice, množství na 1 měsíc, 30 sáčků 

20 CV



ZEN FIT
fruit punch

ZEN Fit je bohatým zdrojem aminokyselin a základní 

součástí systému ZEN BODI.

VLASTNOSTI
• 5 gramů aminokyselin
• Chutná skvěle
• Pohodlné užívání během aktivního života

CENA
1 krabice, množství na 1 měsíc, 30 sáčků

20 CV



ZEN FUZE
chocolate dream

Proteinový koktejl ZEN Fuze je 

směsí exkluzivní látky TruCELLE a 

syrovátkových proteinů. Tato matice 

prvotřídních bílkovin vám pomáhá 

dodržovat váš program.

VLASTNOSTI
• 10 gramů TruCELLE
• 21 gramů proteinů celkem
• 5 gramů vlákniny
• 5 kmenů probiotik
• Nízký obsah laktózy
• Bezlepkový

CENA
1 sáček, množství na 1 měsíc, 28 porcí

30 CV



ZEN FUZE
vanilla bliss

Proteinový koktejl ZEN Fuze je 

směsí exkluzivní látky TruCELLE a 

syrovátkových proteinů. Tato matice 

prvotřídních bílkovin vám pomáhá 

dodržovat váš program.

VLASTNOSTI
• 10 gramů TruCELLE
• 21 gramů proteinů celkem
• 5 gramů vlákniny
• 5 kmenů probiotik
• Nízký obsah laktózy
• Bezlepkový

CENA
1 sáček, množství na 1 měsíc, 28 porcí

30 CV


