
ZEN PRIME
A ZEN Prime meghatározza a teljes testmegújítás 
színvonalát. Ez a szabadalmaztatott készítmény 
máriatövist, teljes spektrumú emésztőenzimeket, 
szőlőmag kivonatot, pitypang kivonatot és 
borókabogyót tartalmat. Ezeket a kulcsfontosságú 
összetevőket régóta használják gyógynövényként, és 
mindegyik különösen értékes tisztító hatása miatt.

JELLEMZŐK
• Teljes spektrumú emésztőenzim keverék
• Máriatövis kivonat
• Szőlőmag kivonat
• Borókabogyó kivonat
• Pitypang kivonat 

ELŐNYÖK
•  A teljes spektrumú növényi emésztőenzimek 

segítenek a teljes tápanyag-lebontásban a 
maximális felszívódás érdekében.

ÁR
1 doboz, 2 heti adag,  14 kapszula

10 CV



ZEN SHAPE
A Forbes Magazinban leghatásosabb összetevőként 
bemutatott afrikai mangó magkivonat nemzetközi 
szinten nagy érdeklődést keltett. A nagy 
gondossággal kifejlesztett ZEN Shape-et arra 
tervezték, hogy segítsen Önnek fitness és wellness 
céljai elérésében. A ZEN BODI rendszer fontos része.

JELLEMZŐK
• WellTrim
• Kolin-bitartarát
• Málnaketon
• Inositol

ÁR
1 doboz, 1 havi adag,  120  kapszula

24 CV



ZEN FIT
görögdinnye

A ZEN Fit gazdag aminosav forrás és a ZEN BODI 

rendszer fontos része. 

JELLEMZŐK
• 5 gramm aminosav
• Nagyszerű íz 
• Utazás közben is kényelmes

ÁR
1 doboz, 1 havi adag, 30 csomag

20 CV



ZEN FIT
gyümölcs puncs

A ZEN Fit gazdag aminosav forrás és a ZEN BODI 

rendszer fontos része. 

JELLEMZŐK
• 5 gramm aminosav
• Nagyszerű íz 
• Utazás közben is kényelmes

ÁR
1 doboz, 1 havi adag, 30 csomag

20 CV



ZEN FUZE
csokoládé álom

ZEN Fuze fehérje shake az exkluzív 

TruCELLE® és tejsavófehérje fúziójával 

született meg. Ez az ultra-prémium 

minőségű fehérje mátrix segít Önnek 

tartani magát terveihez.

JELLEMZŐK
• 10 gramm de TruCELLE
• Összesen 21 gramm protein
• 5 gramm rost
• 5 féle probiotikum
• Alacsony laktóz tartalom
• Gluténmentes

ÁR
1 tasak, 1 havi adag, 28 adag

30 CV



ZEN FUZE
vaníliás boldogság

ZEN Fuze fehérje shake az exkluzív 

TruCELLE® és tejsavófehérje fúziójával 

született meg. Ez az ultra-prémium 

minőségű fehérje mátrix segít Önnek 

tartani magát terveihez.

JELLEMZŐK
• 10 gramm de TruCELLE
• Összesen 21 gramm protein
• 5 gramm rost
• 5 féle probiotikum
• Alacsony laktóz tartalom
• Gluténmentes 

ÁR
1 tasak, 1 havi adag, 28 adag

30 CV


