
5 -DAY

NUTR I T I V E

C LEANSE

 
Un program pentru starea de bine,

folosind  produse blânde de purificare

a organismului

Independent Distributor



5 - D a y
N u t r i t i v e
C l e a n s e

Atunci când funcționează corect, corpul

are un sistem bine pus la punct pentru

eliminarea toxinelor și reziduurilor. Cu

toate acestea, schimbările în sistemul de

alimentație și excesele specifice dietei

moderne creează o presiune din ce în ce

mai mare pentru organism, afectând

buna funcționare a proceselor naturale de

purificare și detoxifiere.

 

Obiectivul programului 5-Day Nutritive

Cleanse™ este acela de a reduce temporar

aportul de alimente, oferind corpului dvs.

timpul de care are nevoie pentru a elimina

toxinele acumulate, ”resetând”

eficient sistemul digestiv pentru o

funcționare optimă. În acest timp,

produsele Young Living, împreună cu

planul de alimentație recomandat, vă oferă

substanțele nutritive esențiale de care aveți

nevoie în timpul procesului de purificare.

 

 

 

 

 

 

* Consultați-vă medicul curant înainte de
a începe acest program. Protocolul este
destinat adulților sănătoși  și completează
un stil de viață sănătos. 
Nu este recomandat femeilor însărcinate
sau care alăptează sau persoanelor care
iau medicamente pe bază de rețetă.
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BENEFICIILE

PROGRAMULUI  

5-DAY  NUTRITIVE

CLEANSE

Favorizează  procesele  de

eliminare  a  toxinelor .

Acționează  blând  și  eficient

pentru  o  detoxifiere  profundă  la

nivelul  sistemului  digestiv  și  la

nivel  celular .

Asigură  nutrienții  esențiali

necesari  organismului  și  aduce  o

infuzie  de  energie .

Este  indicat  să  fie  însoțit  de

schimbări  semnificative  ale

stilului  de  viață .
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NUTR I Ț I E

E SENȚ I A LĂ

Cu toate că veți consuma mai puține alimente în

timpul curei de detoxifiere, este important să

continuați să oferiți corpului substanțele nutritive

esențiale de care are nevoie. 

 

Programul 5-Day Nutritive Cleanse încurajează

utilizarea mai multor produse nutritive și

suplimente Young Living, în vederea unei curățări

cât mai eficiente a toxinelor acumulate în organism.
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Stresul, supraalimentarea și toxinele pot

irita sistemul gastro-intestinal și pot

provoca crampe, gaze și greață, care

interferează cu funcțiile digestive și

detoxifierea naturală a organismului.
 

Digest + Cleanse™ conține o formulă

originală pe bază de uleiuri esențiale de

mentă, chimen, lămâie, ghimbir, fenicul și

anason, destinată să sprijine procesul digestiv

natural al organismului. Calmează intestinul,

previne gazele și stimulează secrețiile

digestive. Capsulele speciale întârzie

eliberarea substanțelor active direct în

intestin, pentru o acțiune precisă și beneficii

optime.

De ce este eficientă formula Digest + Cleanse?

De sute de ani, menta este un remediu

cunoscut pentru beneficiile sale în calmarea

digestiei și restabilirea eficienței sistemului

digestiv;

Compusul D-limonene prezent în uleiul

esențial de lămâie ajută la alcalinizarea și

curățarea sistemului digestiv și a celui

limfatic;

Uleiul de lămâie stimulează secrețiile gastro-

hepatice și pancreatice;

Uleiul de chimen s-a dovedit benefic în

calmarea sindromului de intestin iritabil,

ameliorează procesul de eliminare și

ușurează disconfortul digestiv și greața; 

Feniculul ajută la dizolvarea toxinelor și

curăță țesuturile;

Anasonul are efect calmant și întărește

sistemul digestiv.

D IGES T  +

C LEANSE

Mod de utilizare: se administrează 1
capsulă de 3 ori pe zi, cu apă, cu 30–
60 minute înainte de masă.
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În timpul procesului de

detoxifiere, organismul poate

elimina foarte multe toxine și

adeseori apare o stare de

slăbiciune și o lipsă de energie.

Rolul sucului NingXia Red este

acela de a oferi corpului energie

de durată și antioxidanți, în plus

față de nutrienții esențiali pe

care îi conține.

 

Specia de goji din provincia

NingXia, (China) are proprietăți

antioxidante de neegalat, având

o capacitate ridicată de

absorbție a radicalilor liberi de

oxigen (ORAC) și de superoxid-

oxigen (SORAC).

 

 

Un alt ingredient sunt uleiurile

esențiale de citrice bogate în d-

limonene, un compus puternic

antioxidant, care ajută ficatul să

neutralizeze și să elimine

substanțele dăunătoare precum

toxinele.

 

De asemenea, NingXia Red are

un conținut ridicat de vitamine,

minerale, proteine, aminoacizi

esențiali, flavonoide, carotenoizi,

cerebrozide și zeaxantină. 

 

Ușor de digerat, delicios la gust și

cu un indice glicemic scăzut

(doar 11), NingXia Red reprezintă

o componentă ideală a oricărui

program de detoxifiere.

N INGX IA

RED

Mod de utilizare: 30 – 60 ml de suc NingXia Red, de trei ori pe
zi, la mesele principale ale zilei.

Există două faze distincte în

procesul de detoxifiere: în prima

etapă, toxinele sunt descompuse și

transformate în substanțe solubile

în apă, iar în cea de-a doua etapă,

aceste toxine sunt eliminate din

organism.

 

NingXia Red® oferă nutrienți

esențiali care intensifică ambele

faze ale detoxifierii. De asemenea,

are un conținut ridicat de nutrienți

care susțin funcția pancreatică și

funcția hepatică. Ca și Balance

Complete, acest veritabil

superaliment conține compuși care

pot ajuta la menținerea nivelului

normal al glicemiei. 

 

Formula sa este un amestec

brevetat, realizat din extracte din

sucuri de fructe infuzate cu uleiuri

esențiale pure, piure de goji și alte

fructe, care oferă o infuzie de

energie și vitalitate.
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NINGXIA RED

 

BĂUTURĂ NUTRITIVĂ

MULTIFUNCȚIONALĂ

Conținut bogat în d-limonene

Ajută la prevenirea stresului

oxidativ

Are acțiune puternic

antibacteriană, antifungică și

antivirală

Susține sănătatea tuturor

sistemelor corpului (imunitar,

circulator, muscular, articular,

nervos, digestiv, cardiovascular)

Furnizează energie fără a

conține zahăr, cafeină sau

stimulente artificiale

Susține procesele de detoxifiere

Menține nivelul colesterolului în

limitele normale

Stabilizează nivelul de zahăr în

sânge

Este un aliment complet, sursă

de proteine, fibre, minerale,

enzime și vitamine

Susține sănătatea ochilor și a

vederii, fiind bogat în beta-

caroten

Oferă protecție hepatică 

Ajută la reglarea apetitului și

controlul greutății corporale

Stabilizează nivelul tensiunii

arterialeÎmbunătățește calitatea

somnului

Combate durerile articulare

Îmbunătățește funcțiile cognitive

Diminuează simptomele

menopauzei

Crește nivelul de fertilitate

Protejează ADN-ul 

Stimulează vitalitatea și

longevitatea

Inhibă mutațiile genetice

Ajută la creșterea numărului de

limfocite

Protejează sănătatea gingiilor

Asigură funcționarea celulară

normală

Oferă suport energetic

Reduce efectele stresului și

anxietatea

Reduce durerea cauzată de

inflamații

Piure de fructe Goji
Suc de afine, aronia, cireșe, rodii, prune

Extract din semințe de struguri
Uleiuri esențiale pure (mandarină, portocală, Yuzu, lămâie)
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Balance Complete™ este un produs pe bază de

superalimente, adecvat pentru înlocuirea meselor,

având atât o acțiune nutritivă, puternic energizantă,

cât și proprietăți de detoxifiere.

 

Conține pudră din semințe de goji, tărâțe de orez brun,

iarbă de orz, ulei de nucă de cocos extra virgin, aloe

vera, pudră de scorțișoară și un amestec de proteine

din zer ultra bioactiv din Noua Zeelandă, ceea ce face

ca Balance Complete să fie bogat în fibre și proteine,

grăsimi benefice, vitamine, enzime și minerale

necesare pentru o masă echilibrată din punct de

vedere nutritiv.

 

În perioada de detoxifiere, corpul are nevoie de

proteine   și grăsimi, pe care Balance Complete le

asigură prin conținutul de proteine din zer, care

furnizează aminoacizii necesari pentru rezistența și

recuperarea mușchilor. Această proteină provine de la

vaci hrănite cu iarbă, fără hormoni, fără pesticide și fără

antibiotice. Conține 75% proteină   pură în greutate și

este săracă în grăsimi.

BALANCE

COMPLETE

Alimentația obișnuită furnizează în medie 10-15

grame de fibre pe zi, ceea ce este mult mai

puțin decât cele 25-35 grame recomandate

zilnic. Fibrele dietetice ne ajută să atingem

senzația de sațietate mult mai rapid, favorizează

controlul eficient al greutății, sprijină digestia și

previn constipația, împiedicând acumularea

toxinelor în corp.

 

Amestecul brevetat V-Fiber™ conține fibre

solubile și insolubile care îmbunătățesc

absorbția și eliminarea toxinelor și grăsimilor:

reduc balonarea și gazele, ajută la menținerea

unui nivel normal al colesterolului, susțin

sănătatea colonului și bacteriile benefice,

echilibrează nivelul de zahăr din sânge și reduc

apetitul. Shake-ul conține 11 grame de fibre per

porție (8,75 grame de fibre solubile și 2,27

grame de fibre insolubile), reprezentând 44%

din consumul zilnic recomandat.

 

Spre deosebire de alte produse, care afectează

negativ flora intestinală, amestecul V-Fiber

conține o fibră prebiotică care hrănește

microflora benefică de tipul bacteriilor

Lactobacillus și Bifido și, în același timp, reduce

bacteriile patogene.

Mod de utilizare: se adaugă 2 măsuri de pudră la 250
ml de apă rece sau lapte (vegetal). Se amestecă
până la dizolvarea completă. Se consumă de trei ori
pe zi. Pentru un plus de aromă, adăugați 1-2 picături
de ulei esențial.
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PROGRAMUL
ZILNIC

Mic dejun
1 capsulă Digest & Cleanse

1 shake Balance Complete (300 ml)

+ adițional 250-350 ml apă

60 ml Ningxia Red

04

Prânz
1 capsulă Digest & Cleanse

1 shake Balance Complete (300 ml)

+ adițional 250-350 ml apă

60 ml Ningxia Red

Cină
1 capsulă Digest & Cleanse

1 shake Balance Complete (300 ml)

+ adițional 250-350 ml apă

60 ml Ningxia Red

Gustare 2 (opțional)

Gustare 3 (opțional)

Gustare 1  (opțional)
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VARIANTE DE GUSTĂRI

DIMINEAȚA

SEARA

DUPĂ-AMIAZA

1 fruct proaspăt (măr, pară, portocală)

2 linguri de semințe crude de floarea

soarelui

½ pepene cantalup + 1 cană ceai de

mentă

½ cană de afine proaspete sau congelate

1 piersică

1 ciorchine mediu de struguri fără sâmburi

1 cană de supă miso sau supă de legume

(doar zeama)

1 cană de legume proaspete, fără amidon

+ 1 cană ceai de plante

1 tijă de țelină Apio + 1 lingură pastă de

migdale raw + 1 cană ceai de plante

1 lingură pastă de migdale raw + 1 rondea

de orez integral

2 linguri de migdale crude + 1 cană ceai

de mușețel

1 iaurt neîndulcit, 1 kefir sau zeamă de

varză murată (conțin probiotice)

La fiecare gustare, alegeți una dintre variantele de mai jos, alternându-le de la o zi la alta:

Alte suplimente

recomandate:

NingXia Nitro™: beți 1 -2 tuburi de

Nitro pe zi pentru un plus de

energie;

Ceaiul Slique: consumați o cană de

ceai cald pentru o senzație de

revigorare și reenergizare;

Guma de mestecat Slique®:

mestecați 1 bucată ori de câte ori

simțiți nevoia de a controla poftele

alimentare.
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S IMPTOME

POSIB ILE

 

 

Ziua 1

Pot  apărea  un  ușor  disconfort ,  durere  de  cap  sau  pofte  pentru  anumite

alimente .  Balance  Complete  ajută  la  atenuarea  senzației  de  foame ,

acționând  în  câteva  minute  după  consum .  Din  cauza  aportului  crescut  de

fibre ,  este  posibil  să  simțiț i  o  ușoară  balonare .  Luați  1  capsulă  Digest  +

Cleanse  cu  f iecare  shake  și  suplimentați  cu  o  capsulă  de  enzime

Essentialzyme .

Ziua 2

Starea  dvs .  depinde  de  nivelul  de  toxine  din  organism .  Nivel  r idicat  =  apar

mai  multe  simptome  dintre  cele  menționate  la  ziua  1 .  Nivel  mediu  =  apar

simptome  ușoare  și  începeți  să  simțiț i  o  creștere  a  nivelului  de  energie .

Dacă  vă  deranjează  senzația  de  balonare ,  adăugați  la  protocol  câte  o

capsulă  de  Essentialzyme .

Ziua 3

Simptomele  de  toxicitate  se  reduc .  Începeți  să  vă  simțiț i  mai  energic  iar

corpul  dvs .  se  adaptează  la  consumul  r idicat  de  f ibre .  Este  posibil  să  mai

simțiți  pofte  alimentare ,  însă  sunt  mult  atenuate .

Ziua 4

Corpul  dvs .  simte  benefici i le  procesului  de  detoxif iere .  Nivelul  de  energie

crește  și  dispar  poftele  necontrolate .  Conștientizați  efectele  negative  pe

care  le  au  alegeri le  proaste  în  ceea  ce  privește  alimentația .  Corpul  s-a

adaptat  la  consumul  de  f ibre .

Ziua 5

Poftele  alimentare  au  dispărut .  Sunteți  pregătit /ă  să  continuați  să

furnizați  corpului  alimente  sănătoase .  Vă  simțiț i  minunat  și  sunteți

entuziast /ă  cu  privire  la  următoarea  dată  când  veți  urma  programul

nutrit iv  de  purif icare  5-Day  Nutrit ive  Cleanse .  Doriț i  să  continuați  cu

programul  recomandat  de  întreținere  zilnică . Armonie cu uleiuri esentiale
by Sanda Calciu



ÎNTREBĂRI 
FRECVENTE

Pot lua și alte suplimente Young Living în timpul
programului de purificare?
Pentru a obține beneficii maxime, vă recomandăm

să urmați programul de purificare cât mai

îndeaproape posibil și să așteptați finalizarea curei

înainte de a introduce produse suplimentare în

dieta dvs. Cu toate acestea, dacă aveți nevoi

specifice, puteți adapta programul pentru a se

potrivi mai bine situației dvs.

Vă rugăm să consultați medicul înainte de a începe

acest program și să discutați eventualele aspecte

medicale implicate, pentru a determina dacă acest

program este potrivit pentru dvs.

 

Trebuie să fac efort fizic în timpul programului de
detoxifiere?
Sunt încurajate activitățile fizice ușoare, cum ar fi

mersul pe jos sau stretching. Evitați să faceți

antrenamente intense, să participați la competiții

sportive, să ridicați greutăți sau să faceți jogging în

această perioadă.

 

Pot înlocui Balance Complete cu Power Meal?
Pentru a obține cele mai bune rezultate, vă

recomandăm să urmați indicațiile din programul

de purificare cât mai îndeaproape posibil.

Persoanele care preferă să evite produsele lactate

pot înlocui Balance Complete cu Power Meal, cu

rezultate similare.

SUNT
OBLIGATORII
GUSTĂRILE?

Nu. Dacă doriți, puteți

elimina una sau

toate gustările din

planul de alimentație.
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După finalizarea perioadei de 5 zile de

detoxifiere, continuați să folosiți zilnic următoarele produse

nutritive și suplimente:

60 ml de suc NingXia Red;  

1 capsulă cu uleiuri esențiale Longevity, de două ori pe zi;

1 capsulă OmegaGize³, de trei ori pe zi;

1 capsulă de probiotice Life 9, seara;

P R O G R A M U L  Z I L N I C
D E  Î N T R E Ț I N E R E

NOTĂ: Acestea sunt recomandări minime. În funcție de situația dvs. particulară, este posibil să
aveți nevoie de un plan personalizat pentru administrarea de nutrienți specifici, cu o

concentrație și intensitate mai mare.
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CUM  SĂ  MENȚ INEȚ I

REZUL TATE LE  

dup ă  p r o g r amu l  

5 -Da y  Nu t r i t i v e  C l e a n s e

Programul 5-Day Nutritive Cleanse nu este doar o cură de purificare a

organismului, ci și o oportunitate de a începe un nou stil de viață! 

 

Încercați câteva dintre următoarele sugestii pentru a extinde avantajele de care

v-ați bucurat în urma acestui program:

·      

Repetați protocolul de patru ori pe an.    

 

Pentru întreținere, adoptați o dietă sănătoasă și echilibrată pe tot parcursul

anului.

 

Înlocuiți masa cea mai puțin hrănitoare cu shake-ul Balance Complete

(pentru un control mai eficient al greutății, înlocuiți două mese).

 

Faceți cel puțin 150 de minute de exerciții moderate pe săptămână.

 

Utilizați produsele nutritive Young Living pentru a furniza corpului dvs.

nutrienții esențiali de care are nevoie.

 

Pentru cei care doresc un program de control al greutății, vă recomandăm să

urmați programul Slique™. Pentru informații detaliate, accesați site-ul

YoungLiving.com/Slique.
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Accesați site-ul www.youngliving.com pentru a afla mai multe informații

despre produsele nutritive și suplimentele pe bază de uleiuri esențiale de

grad terapeutic ale Young Living.

Produsele nu sunt destinate diagnosticării, tratării, vindecării sau prevenirii bolilor și afecțiunilor.
Apelați la un consult de specialitate înainte de a începe un program de control al greutății corporale.



www.armonie-uleiuriesentiale.ro
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