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MEIE LUGU
KÕIK SAI ALGUSE NÕRGAST TERVISEST NING PIDEVAST VÄSIMUSEST
Igapäevane kiire elutempo sunnib meid tegema valesid
toitumisvalikuid, mis mõjutavad kehakaalu, nõrgestavad
immuunsüsteemi ning selle asemel, et meid energiaga
rikastada, tekitavad hoopiski väsimust. Olles ise selle
teekonna läbi teinud, õppisime, kuidas ennast ning nüüd
sindki sarnaste murede lõksust välja päästa.
Kui sul on tõsine soov muuta oma toitumist, siis ei tule
selleks teha muud kui üks samm – alustada. Siin tuleme
sulle appi meie, lükates sind kõigest ühe smuutiga päevas
pesast välja.
Esiteks õpetame sind smuutisid tegema ning kui see on
käpas, siis seda, kuidas supertoitude lisamine oma
smuutisse annab sinu kehale looduslikke vitamiine ja
va jalikke toitaineid. Need annavad sulle energiat,
lepitavad sind kaaluga ning lasevad päevale tervema ja
rõõmsamana vastu astuda.
MITTE MINGI
TERVISETOIT

TAVALINE

PURU,

VAID

LOODUSLIK

Supertoitudeks nimetatakse selliseid seemneid, marju või
muid vilju, mis on eriliselt kõrge toitainesisaldusega,
hoolitsedes igakülgselt sinu keha va jaduste eest ning
andes energiat ja elujõudu. Supertoitudega tõstad oma
smuuti toiteväärtust mitmekordselt.
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BOOST YOURSELF’I ASUTAJATEST
SVEN
Smuutide ja supertoitudeni leidsin tee pärast
seda, kui mul diagnoositi 26-aastaselt
autoimmuunne haigus, mis oli tekkinud
halbade toitumisharjumuste taga järjel.
Oli aeg oma tervise ohjad enda kätte haarata.
Taga järgede ravimise asemel otsustasin
esmalt tegeleda väikese uurimistööga ehk
selgitada välja põhjused, miks olin sellesse
auku üldse sattunud.
Teadsin, et kui olin ennast haigeks söönud, oli
võimalik end ka taas terveks süüa – esimene
samm oli muuta oma toitumist. See võttis aega
küll 9 kuud, aga kokkuvõttes suutsin seljatada
oma haiguse ilma ühtegi arstirohtu võtmata.
Tänu toitumisharjumuste muutmisele ei ole ma
hiljem enam ühtegi arsti külastama pidanud.
Sellest a jast alates on tervislikest smuutidest ja supertoitudest saanud minu igapäevane
elu osa - igast halvast sünnib alati ka midagi head. Ning läbi Boost Yourself’i on nüüd
minu kord aidata sul oma toitumist ja enesetunnet läbi ühe pisikese sammu
tervislikumaks muuta.

TEET
Oma lugu jagas Sven minuga 6 kuud enne seda,
kui mina oma esimese smuuti valmistasin.
Suuremat huvi hakkasin smuutide vastu tundma
pärast seda, kui pikad päevad kontoris mu õhtu
lõpuks energiast tühjaks olid imenud. Halvad
toitumisharjumused ja 5-6 tassi kohvi päevas
ainult aitasid sellele kaasa.
Tundsin, et va jan muutust ning nii lihtsalt
leidsidki smuutid minu menüüs oma koha. Täna
teen neid igapäevaselt!
Sellest on saanud harjumus, mis on külge
hakanud ka minu kahele pisipõnnile –
tähelepanuta jäetud smuutid haihtuvad meie
ma jas imeväel.
Alustades ühe smuutiga päevas, tundsin muutusi juba esimestel nädalatel. Kõht püsis
kauem täis, isusid oli vähem ning ka tohutu va jadus kohvi järele oli kadunud. Täna saan
ma jagada enda kogemust läbi Boost Yourself’i ning pöörata tähelepanu sellele, et üks
smuuti päevas võib sinulgi aidata end värskema ja energilisemana tunda.
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3-PÄEVANE DETOX PUHASTUSKUUR ROHELISTE SMUUTIDEGA
KLIKI SIIN JA LOE DETOX SMUUTIKUURI
KOHTA LÄHEMALT
•

3-päevane Detox kava seisneb organismi
puhastavate smuutide joomises

•

Iga sinu toidukorra asendab üks roheline
Detox smuuti, mis tagab sulle kõik
va jalikud toitained ja täis kõhu

•

See sobib sulle värskema enesetunde
saavutamiseks,
organismi
puhastamiseks ja kaalu langetamiseks

•

Retseptides on kasutatud väga lihtsaid
koostisosi,
mida
leiad
igast
supermarketist

•

Jälgides antud juhiseid, tunned end
pärast
3-päevast
Detox
roheliste
smuutide
joomist
värske
ja
energilisemana

KATRIN: “See oli minu esimene kord ja kolmanda päeva õhtuks tõesti olen
positiivselt üllatunud! Kõht on väga täis ja see kraam maitseb ikka veel! Ja
arvan, et kindlasti jätkan nendega ka päevas üksikute söögikordade või ka
vahepaladena, et vältida kõiksugu ebatervislikku näksimist.”

SMUUTIPÄEVAD ELUSTAVAD SIND NII VAIMSELT KUI FÜÜSILISELT
•
•
•
•

Sinu
Sinu
Sinu
Sinu

• Sinu keskendumisvõime paraneb
• Sinu enesedistsipliin kasvab
• Sinu maitsemeeled muutuvad
teravamaks

seedimine paraneb
ainevahetus kiireneb
energiatase suureneb
enesetunne muutub kergemaks

Ja mis peamine – sinu organism saab puhkust kõigest sellest, mida tavaliselt iga päev
sööme! Praht ja mürgid välja ning kasulikud vitamiinid ja teised toitained asemele. Sinu
keha tänab sind, sest sa teed seda enda jaoks!
NB! Me ei soovita puhastuskuuri teha lastel, rasedatel ja imetavatel emadel. Ka
krooniliste haiguste korral soovitame konsulteerida esmalt oma perearstiga.
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DETOX SMUUTIKUURI JUHEND
•

Joo iga päev 3 rohelist smuutit

•

Korraga tee smuutit 0,5 liitrit inimese kohta
(meestel 0,7)

•

Kohvi asemel tarbi lisaks smuutidele organismi
puhastavaid ja turgutavaid taimeteesid

•

Tee smuuti va jadusel eelmisel õhtul valmis ja
võta tööle või kooli kaasa

•

Vahepalaks sobivad värsked köögiviljad ja
mitmesugused pähklid

•

Kõik, mis on värske ja töötlemata, on lubatud

•

Joo rohkem vett (sidruniga ja värske kurgiga),
kuna vesi aitab kehast kahjulikud jääkained välja
uhtuda

•

Tee trenni - liikumine on lihtne viis mürkained
kehast välja higistada

•

Maga korralikult ja puhka piisavalt

KATI: “Kaotasin kokku 3 kg ja sain meeletu energiasüsti. Trenniisu tuli tagasi ja
jätkuvalt isutab igapäevaselt roheliste smuutide järgi!”

MÕNED MEIE NIPID MAITSVA DETOX SMUUTI TEGEMISEKS
•

Esialgu lisa Detox segu 1/2 tl ja kui organism on harjunud, siis 1-2 tl smuuti kohta

•

Tee esimesed smuutid vastavalt retseptile, et saada kätte maitsetunnetus

•

Kasuta lihtsaid retsepte, enne kui ise katsetama hakkad

•

Maitse tasakaalustamiseks lisa alati midagi hapukat (apelsin, kirss, laim, sidrun,
vaarikas, ananass) ja midagi magusat (banaan, mango, mesi)

•

Kasuta smuuti tegemisel külma vett ja külmutatud marju või jääd - jahedana maitseb
smuuti paremini

Ligi 90% haigestumisjuhtumitest on mingil kujul seotud vale toitumisega.
Tänapäeva inimesed panevad toitumisega oma kehale nii suure koormuse, et
söövad end sõna otseses mõttes haigeks. Keha puhastab end maksa, soolestiku,
neerude, lümfide, kopsude ja naha kaudu. Need on aga paljudel inimestel üle
koormatud ega toimi enam nii nagu peaks.
Nii tekivadki erinevad terviseprobleemid nagu naha halb seisukord, allergilised
reaktsioonid, krooniline nohu, kõhukinnisus või -lahtisus, neeru- ja sapikivide või
liiva teke, liigesevalud, kõrge kolesteroolitase, väsimus, keskendumisraskused jne.
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11 PARIMAT SMUUTI KOOSTISOSA
SPINAT
Spinat on tulvil vitamiine,
mineraalaineid,
antioksüdante ja fütokemikaale, mis aitavad ajul
noorena püsida, kaitsevad
südant ja hoiavad silmad
terved.

ANANASS
Aitab kiirendada rasvade
põletamise
protsessi.
Samuti sisaldab ananass
valke lõhustavaid fermente
ning seedimist soodustavat,
verd
puhastavat
ja
vererõhku alandavat bromeliini.

LEHTKAPSAS
Üks tassitäis lehtkapsast
rahuldab 450-600% K-vitamiini vajadusest, mida
organism vajab hea tervise
säilitamiseks iga päev. See
aitab reguleerida vere hüübimist ning hoiab luud
tugevatena.

VAARIKAS
Lisaks kõrgele antioksüdantide sisaldusele on
vaarikatel ka mikroobidevastane toime, mis võib ära
hoida bakterite ja seente
vohamist seedekulglas.
LAIM
Nii sidrunid kui laimid on
kõrge mineraalainete ja
vitamiinide
sisaldusega
ning see aitab vabastada
seedetrakti
kogunenud
toksiine.

AVOKAADO
Smuutid sisaldavad küll
suurel määral toitaineid,
kuid organism peab olema
võimeline neid ka omastama.
Tuleb tähele panna, et osa
toitainetest on rasvlahustuvad ehk nende omastamiseks tuleb neid kombineerida mõne kasuliku
rasvaga; näiteks kehtib see
A-, D-, E-, ja K-vitamiini
puhul. Avokaados on just
sellised kasulikud taimsed
rasvad.

MESI
Lisaks sellele, et mesi aitab
naturaalsel viisil smuutit
magustada, aitab see ka
tasakaalustada ainevahetust ja koos meega seedib
organism paremini raskesti
omastatavaid toitaineid.

ASTELPAJU
Looduse multivitamiin, mille
viljad sisaldavad rikkalikult
A-, C-, E- ja K- ning B- kompleksi vitamiine. Astelpaju
stimuleerib
immuunsüsteemi ja ergutab hormonaalsüsteemi tegevust.

PIPARMÜNT
Lisaks aromaatsusele ja
värskele maitsele lisab
piparmünt smuutile ka
seedetraktile lõõgastavaid
toimeid.
INGVER
Ingveri soojendav mõju
soodustab
mürkainete
eraldumist, suurendades
higieritust.

MANGO
Hoiab kolesterooli kontrolli
all, kuna mangos on palju
C-vitamiini,
pektiini
ja
kiudaineid, mis aitavad
langetada
vereseerumi
kolesteroolitaset.
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LISADES SMUUTILE SUPERTOITE, TÕSTAD SA SELLE
TOITEVÄÄRTUST NING ANNAD KUHJAGA JUURDE
LOODUSLIKKE VITAMIINE JA MINERAALAINEID.
KASUTA SMUUTIDES DETOX SUPERTOIDUSEGU
•

Supertoidud lisavad smuutile organismi puhastavaid omadusi

•

Laeb sinu smuuti väärtuslike toitainete ja vitamiinidega

•
•

Tõstab energiataset ja soodustab seedimist

•

Reguleerib keha pH taset, aidates kehast eemaldada kahjulikke
jääkaineid

Kõrge valgusisaldus tagab vajaliku toiteväärtuse ja energia

MINE BOOST YOURSELF’I E-POODI

5 DETOX SEGU KOOSTISOSA
Juba vähem kui teelusikatäis Detox segu lisab sinu smuutile 5 erineva supertoidu kasulikke
omadusi ja teeb sinu smuutist tõelise organismi turgutaja.
KLORELLA
Klorella
takistab
raskemetallidest ja pestitsiididest pärit toksiinide
organismi ladestumist. See
vetikas
seob
toksilisi
ühendeid ega lase neil
soolestikku
imenduda.
Sisaldab 18 aminohapet,
mille hulgas on kõik organismile vajalikud asendamatud aminohapped, mida
keha ise ei tooda.

NISUORAS
Valgu- ja kiudainerikas,
sisaldab rikkalikult klorofülli,
vitamiine, mineraalaineid ja
aminohappeid,
puhastab
ning soodustab seedimist.
ODRAORAS
Rikkaliku klorofüllisisaldusega
puhastab
organismi.
Kõrge toitainesisaldusega.
Aitab ennetada kehvveresust ja ergutab väsinud
organismi.

CAMU-CAMU
Sisaldab rikkalikult C-vitamiini (kuni 30-40 korda
rohkem kui apelsin)immuunsüsteemi tugevdamiseks
ning parandab veresoonte
tööd, hävitab vananemist
põhjustavaid vabu radikaale, võitleb südamehaiguste, vähi ja rakukahjustuste vastu.

SPIRULINA
Varustab organismi enamiku
eluks vajalike valkudega,
tugevdades
immuunsüsteemi.
Aitab
ennetada
vererõhu ja kolesteroolitaseme tõusu. Kõrge raua ja
A-vitamiini sisaldusega.
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8 DETOX SMUUTI RETSEPTI
VÄRSKENDAV ROHELINE ÕUN

ROOMA ÕUN

SELLER PUHASTAB KEHA

½ avokaadot
1 roheline õun
2 peotäit spinatit
¼ sidrunit, pigista mahl
1 klaas vett
1 tl Detox segu

1 peotäis Rooma salatit
1 banaan, külmutatud
1 keskmine õun
¼ sidrunit, pigista mahl
1 klaas vett
1 tl mett
1 tl Detox segu

½ avokaadot
1 sellerivars
1 peotäis spinatit
1 pirn, tükeldatud
½ laimi, pigista mahl
1 klaas vett
1 tl Detox segu

KREEMINE ANANASS

PETERSELLI PUHASTUS

½ avokaadot
1 ananassiviil, tükeldatud
1 suur roheline õun
1 klaas vett
1 tl Detox segu

1 peotäis salatilehti
¼ värsket kurki
1 ananassiviil, tükeldatud
½ avokaadot
½ peotäis peterselli
1 klaas vett
1 tl Detox segu

HAPUKAS VAARIKAS

1 keskmine pirn
1 klaas külmutatud vaarikaid
½ avokaadot
½ laimi, pigista mahl
1 klaas vett
1 tl Detox segu
TROOPILINE MANGO

JAHUTAV KIRSI DETOX

1 mango
1 suur apelsin
1 peotäis spinatit
1 klaas jääd
1 tl Detox segu

1 banaan
1 peotäis spinatit
1 klaas külmutatud kirsse
1 klaas mandlipiima
1 tl Detox segu

5 SNÄKI JA VAHEPALA IDEED
• Õun/pirn

• Banaan

• Pähklid/mandlid

• Greip/pomelo

DEIVI: “Mul on nii hea meel, et olen
selle teekonna juba teist korda
läbi teinud ja teen kindlasti
järgmised korradki! Teile soovin
edu ja head smuutitamist!”

• Porgand/maapirn
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OLULINE INFO: PÄRAST DETOXIT
Peaaegu sama tähtis, kui läbitud puhastuskuur, on sellest õigel viisil välja tulemine. Seda on
oluline teha tasahaaval, et säilitada sinu detox-kuurist saadud head tulemused.
• Alusta päeva suure klaasi veega
• Mälu aeglaselt - seedimine algab suust
• Väldi ülesöömist - väiksemad portsjonid 5-6 korda päevas on parem kui 3 suurt einet
• Hoia asjad lihtsana - väldi liialt paljude erinevate toiduainete korraga söömist, et oma seedimist
kergendada
• Väldi töödeldud toite - märksõnadeks on värske ja kerge
• Hoidu alkoholist
• Ole aktiivne ja liiguta ennast
• Maga piisavalt - puhates taastub ja terveneb keha loomulikul viisil

Kui sa tahad ka oma toidule puhastavat eritoimet anda, siis proovi esimeste päevade jooksul
jääda loomse piima, gluteeni- ja lihavabade einete juurde.

KLIKI SIIN JA LOE, KUIDAS MITTE KAOTADA SAAVUTATUD TULEMUSI

Smuutikuur aitab kiiresti enesetunnet parandada ning näitab
sulle, kuidas tervis, energia ja
ka kaalukaotus on tegelikult kõik
sinu käeulatuses, kui oled vaid
valmis midagi uut proovima
ning tegema oma igapäevaelus
mõned lihtsad muudatused.
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