
        NuPlus 
 
Nuplus is een combinatie van ± één pond groente, fruit en 
kruiden, tot poeder geconcentreerd. Het bevat levende 
vitaminen, mineralen, enzymen en essentiële oliën. 
 
Nuplus bevat vijf soorten bonen, elk met een eigen kleur, die 
op een unieke wijze één van de vijf  orgaansystemen voedt. De 
gele sojaboon voedt de alvleesklier en de milt; de witte boon 
voedt de longen; de rode boon voedt het hart; de groene boon 
voedt de lever en de zwarte boon voedt de nieren.  
Coix-vrucht en Chinese yam leveren essentiële stoffen ter 
ondersteuning van de bloedsuikerspiegel. 
 
De complexe koolhydraten in Nuplus helpen bij het verteren van vetten. 
 
Nuplus geeft het lichaam een hoger energieniveau wat geleidelijk wordt opgebouwd en lang 
aanhoudt. Het verhoogt het uithoudingsvermogen, versterkt de weerstand en neutraliseert 
de gevolgen van stress. Het is een heel oude formule die gebruikt werd door krijgers en 
mensen die lange reizen maakten. Hoewel Nuplus weinig calorieën bevat, geeft het een 
voldaan gevoel door de grote verscheidenheid aan volwaardige bouw- en voedingsstoffen. 
Het is licht verteerbaar en wordt snel opgenomen in het bloed. Het is erg geschikt om snel 
wat extra energie te krijgen bij grote inspanningen, zoals bij sporten. Deze aanvulling op de 
dagelijkse voeding helpt het lichaam vermoeidheid te bestrijden en het immuunsysteem 
te versterken. 
 
Meest waargenomen effecten: 
 

 toename van vitaliteit: een gevoel van algeheel welzijn 
 toename van emotionele stabiliteit en innerlijke rust 
 gunstig effect op de spijsvertering en het cholesterolgehalte 
 afname van de behoefte aan genotmiddelen zoals: suiker, koffie, junkfood en 

dergelijke. 
 sneller herstel van vermoeidheid en de gevolgen van stress. 

 
Ingredienten: 
 
Coixvrucht, sojabonen, Chinese yam, vosnoot, lotuszaad, lotuswortel, appel, 
waterleliebol, groene bonen, witte bonen, rode bonen, zwarte bonen, imperaatwortel. 
 
Gebruik: 
 
Nuplus kan meerdere keren per dag genuttigd worden. Meng het met vruchtensap, yoghurt 
of een toetje. Nuplus is ook heerlijk in Fortune Delight of Calli-thee.  
Als je wilt aankomen gebruik dan Nuplus na de maaltijd.  
 
Het poeder is verpakt in zakjes van 15 gram. 
 
Er zijn vijf smaken: Natuur, Bosvruchten, Banaan, Appel-kaneel en de Kruidenvariatie. 


