
ZEN PRIME
ZEN Prime wyznacza nowy standard dla całkowitego 
oczyszczenia organizmu. Ta zastrzeżona formuła 
zawiera oset mleczny, całą gamę enzymów 
roślinnych, wyciąg z nasion winogron, korzenia 
mniszka lekarskiego i owocu jałowca. Te kluczowe 
składniki od dawna są używane w ziołolecznictwie 
i każdy z nich jest unikalnie ceniony za swoje 
właściwości.

CECHY
• Cała gama enzymów trawiennych
• Oset mleczny
• Wyciąg z nasion winogron
• Wyciąg z owocu jałowca 
• Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego

KORZYŚCI
•  Mieszanka całej gamy enzymów roślinnych 

pomaga rozłożyć jedzenie w sposób pozwalający 
na wchłonięcie jak największej ilości składników 
odżywczych.

CENA
14 kapsułek w butelce, 2 tygodniowe zaopatrzenie,

10 CV



ZEN SHAPE
Wskazane w magazynie Forbes jako jeden z 
najskuteczniejszych składników dostępnych na 
rynku, nasiona mango afrykańskiego zdobywają 
uznanie na całym świecie. ZEN Shape jest starannie 
przygotowany i stworzony tak, by pomóc ci 
zrealizować twoje cele przy rozwoju sprawności i 
dobrej kondycji. Jest też niezbędnym elementem 
systemu ZEN BODI.

CECHY
• WellTrim
• Dwuwinian choliny
• Ketony malinowe
• Inozytol

CENA
120 kapsułek w butelce, miesięczne zaopatrzenie

24 CV



ZEN FIT
arbuz

ZEN Fit jest bogatym źródłem aminokwasów i 

niezbędnym elementem systemu ZEN BODI.

CECHY
• 5 gramów aminokwasów
• Świetnie smakuje
• Wygodny do użycia w ruchu

CENA
30 saszetek w jednym opakowaniu, miesięczne 
zaopatrzenie

20 CV



ZEN FIT
owocowy poncz

ZEN Fit jest bogatym źródłem aminokwasów i 

niezbędnym elementem systemu ZEN BODI.

CECHY
• 5 gramów aminokwasów
• Świetnie smakuje
• Wygodny do użycia w ruchu

CENA
30 saszetek w jednym opakowaniu, miesięczne 
zaopatrzenie

20 CV



ZEN FUZE
czekoladowe marzenie

Koktajl białkowy ZEN Fuze jest połączeniem 

ekskluzywnego TruCELLE i białek 

serwatkowych. 

Ta ultra-premium macierz białkowa 

pozwoli ci trzymać się planu.

CECHY
• 10 gramów TruCELLE
• 21 gramów białka
• 5 gramów błonnika
• 5 rodzajów probiotyków
• Zawiera mało laktozy
• Nie zawiera glutenu

CENA
28 porcji w 1 torebce, miesięczne zaopatrzenie

30 CV



ZEN FUZE
waniliowa rozkosz

Koktajl białkowy ZEN Fuze jest połączeniem 

ekskluzywnego TruCELLE i białek 

serwatkowych. 

Ta ultra-premium macierz białkowa 

pozwoli ci trzymać się planu.

CECHY
• 10 gramów TruCELLE
• 21 gramów białka
• 5 gramów błonnika
• 5 rodzajów probiotyków
• Zawiera mało laktozy
• Nie zawiera glutenu

CENA
28 porcji w 1 torebce, miesięczne zaopatrzenie

30 CV


