
ZEN PRIME
ZEN Prime angiver standarden for en total 
kropsrensning. Denne proprietære formularer 
indeholder marietidsel, fuldspektret planteenzymer, 
vindruekerne ekstrakt, mælkebætterod og juniper 
bær. Disse vigtige ingredienser har længe været 
anvendt i urtemedicin, og hver enkel er unikt 
værdisat for deres rensende egenskaber.

FUNKTIONER
• Fuldspektret fordøjelsesenzymblanding
• Marietidsel
• Vindruekerne ekstrakt
• Juniper bær ekstrakt
• Mælkebøtte rod ekstrakt 

FORDELE

• Fuldspektret planteenzymblanding hjælper med at 
nedbryde madvarer, for en maksimal absorption af 
næringsstoffer

PRIS
1 flaske, 2-ugers forsyning, 14 kapsler

$15.95 engros
$19.95 detail
10 CV

10 CV



ZEN SHAPE
Set i Forbes Magazine som et af de mest effektive 
ingredienser på markedet, afrikansk mangokerne 
ekstrakt har fået international opmærksomhed.  
Omhyggeligt udviklet, er ZEN Shape fremstillet til at 
hjælpe dig med at nå dine fitness og wellness mål. 
Det er en vigtig del af ZEN BODI systemet.

FUNKTIONER
• WellTrim
• Cholinbitartrat
• Hindbær ketoner
• Inositol

PRIS
1 flaske, 1-måneds forsyning, 120  kapsler

24 CV



ZEN FIT
watermelon

ZEN Fit er en rig kilde til aminosyrer, og en vigtig del 

af ZEN BODI systemet.

FUNKTIONER
• 5 gram aminosyrer
• Smager fantastisk 
• Bekvemt når man er på farten

PRIS
1 kasse, 1-måneds forsyning, 30 pakker 

20 CV



ZEN FIT
fruit punch

ZEN Fit er en rig kilde til aminosyrer, og en vigtig del 

af ZEN BODI systemet.

FUNKTIONER
• 5 gram aminosyrer
• Smager fantastisk 
• Bekvemt når man er på farten

PRIS
1 kasse, 1-måneds forsyning, 30 pakker

20 CV



ZEN FUZE
chocolate dream

ZEN Fuze protein shake er en blanding 

af det eksklusive TruCELLE og 

valleproteiner. Denne ultra-premium 

matrix vil hjælpe dig med at holde din 

plan.

FUNKTIONER
• 10 gram TruCELLE
• 21 samlede gram af proteiner
• 5 gram fiber
• 5 mælkestammer
• Lav laktose
• Glutenfri 

PRIS
1 pose, 1-måneds forsyning, 28 portioner

30 CV



ZEN FUZE
vanilla bliss

ZEN Fuze protein shake er en blanding 

af det eksklusive TruCELLE og 

valleproteiner. Denne ultra-premium 

matrix vil hjælpe dig med at holde din 

plan.

FUNKTIONER
• 10 gram TruCELLE
• 21 samlede gram af proteiner
• 5 gram fiber
• 5 mælkestammer
• Lav laktose
• Glutenfri 

PRIS
1 pose, 1-måneds forsyning, 28 portioner

30 CV


