
 

GREEN
SMOOTHIES

plattere buik



WAAROM GROENE SMOOTHIES?
Vocht / Vezels / Vitamine

De magische drie V’s!
In de hedendaagse maatschappij hebben we het allemaal druk. We 

combineren en drukke baan, een familie, een sociaal leven en dan moeten 

we ook nog optimaal eten. En ja, wat is nou optimaal?  

Alle clienten van Jon Horton Personal Training ontvangen een op maat 

gemaakt voedingsprogramma wat perfect aansluit bij de doelen en tegelijk 

in een druk leven past.   

In de 10 jaar dat we deze adviezen maken is er 1 grote overeenkomst 

tussen 90% van alle schema’s die wij maken…. Ze hebben meer Vocht, 

Vezels en Vitamine nodig.  

Waarom? Vitamine en mineralen sturen ontelbare processen aan in het 

lichaam. Om vitaal en fit te zijn hebben we een grote hoeveelheid van 

deze kleine onzichtbare wondertjes nodig. Vezels zorgen voor een goede 

darmwerking waardoor al deze vitamines in het lichaam kunnen komen. 

Daarnaast krijg je een plattere buik door vezels, leuke bonus! Tot slot 

vocht voor een mooiere huid, strakkere buik, meer energie, minder 

hoofdpijnklachten… enz. enz.enz. De lijst is oneindig!  

Hoe? Door de versnelde groei van gewassen bevatten groente en fruit 

minder vitamine en mineralen dan jaren geleden. Om voldoende stoffen 

eruit te halen hebben we dus meer nodig dan voorheen. Ons advies: tussen 

de 250 tot 500 gram per dag!  

Wat? Wij adviseren:  
*  Bij iedere maaltijd groente eten zoals roerei met groente voor  
 ontbijt, salade voor lunch en diverse groente voor diner.  
* 2.5 liter water of groene thee drinken per dag 
* 2 keer per dag een groene smoothie. Het vult en zorgt voor een 
 flinke dosis Vocht, Vezels en Vitamine 

Om je te helpen groene smoothies te maken hebben we deze recepten maker 

voor je ontwikkeld. Daarnaast vind je op de laatste pagina een absoluut 

wonder product: Beauty Supp Greens! Vitamines vergelijkbaar met 500 gram 

groente, groente thee, detox en aminozuren in 1!  

Enjoy! 
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THE SIMPLE 

GREEN SMOOTHIE 

FORMULA

VEZELS & VOCHT

SPINAZIE  
BOERENKOOL  
PAKSOI  
SNIJBIET  
VELDSLA  
ANDIJVIE  
CHINESE KOOL  

WATER  
COCOSWATER  
AMANDELMELK  
SOYAMELK• 

BANAAN  
MANGO  
BOSBESSEN  
AVOCADO  
APPEL  
PEER  
ANNANAS  
DRUIVEN  
SINAASAPPEL  
MELOEN  

1 DELEN 
GROEN

2 DELEN 
VOCHT

3 DELEN 
FRUIT+ +

Stap 1: doe de groente en de vloeistof bij elkaar in de blender en blend goed  
Stap 2: voeg de groente toe en blend opnieuw

ADD ON….. 
IJSBLOKJES, PROTEINE POEDER, COCOSOLIE, CHIA ZAAD, BEAUTY SUPP GREENS, KANEEL, LIJNZAAD OLIE, 



ULTRA GREENS 
ALLE GROEN IN 1 POTJE 

VEZELS & VITAMINES 

Het sterke geconcentreerde groente complex uit 

de Ultra Greens zorgt ervoor dat u de 

voedingswaarde binnen krijgt, vergelijkbaar met 

maar liefst 500 gram groente en fruit. Dit zorgt 

voor een dagelijkse boost aan vitamine en 

mineralen  

Naast dit geweldige nutriënten complex zijn extra 

vezels voor de darmen toegevoegd samen met 

een pro-biotisch complex. Als de darmen beter 

functioneren worden voedingsstoffen beter 

opgenomen en wordt de totale gezondheid 

bevorderd. Tevens verbeterd de stoelgang en kan 

het, het gevoel van een opgezette buik 

verminderen. 

Moeite met groente eten? Dankzij de Ultra 

Greens is dit probleem opgelost

Aandacht voor de darmen

Alsof dit alles nog niet geweldig genoeg was, 

hebben we ook nog Gerste Gras toegevoegd. 

Dit grassoort staat bekend vanwege maar liefst 

50 hoogwaardige nutriënten die de gezondheid 

van het lichaam bevorderen. Chlorella en 

Spirulina zorgen daarnaast voor een detox 

effect en geven tegelijk meer energie. Dit word 

extra ondersteund door een intensief Groene 

Thee extract.  

Dankzij Policosanol is de Ultra Greens ook nog 

verbeterend op het Cholesterol in het lichaam. 

Tot slot een ondersteuning voor uw huid in 

bouwblokken. Dit dankzij een aminozuren 

complex wat een aantal belangrijke 

bouwstoffen levert voor de huid en het lichaam.   

Met 1 eetlepel in een glas water iedere dag, 

bevordert u dankzij de Ultra Greens de 

gezondheid van lichaam, darmen en daarmee 

ook de huid. Het product bevat natuurlijke 

smaakstoffen zodat het behalve gezond ook 

nog lekker is!  

VERKOOPPRIJS: 66,30 EURO  

Maximale nutriënten en ontgiftende stoffen 

voor meer energie

Cholesterol

Bouwstoffen

Gebruik


