
 
KAPSUŁKI  JUICE  PLUS+  
 
 
DAWKOWANIE 
 

Osoby powyżej 16 r.ż. 
Pełna dzienna dawka to 6 kapsułek: 2x Warzywa, 2x Owoce i 2x Jagody. 
 

Młodzież 12-16 lat 
Pełna dzienna dawka to 4 kapsułki: 2x Warzywa i 2x Owoce. 
 

Sportowcy (pow. 16 r.ż.) 
Przy regularnym zwiększonym wysiłku fizycznym przyjmować 9-12 kapsułek codziennie. 
 

Odchudzający się (pow. 18 r.ż.) 
Na etapie aktywnej utraty masy ciała lub od momentu stosowania diety niskokalorycznej (poniżej ok. 
1300 kcal/dobę) można doraźnie zwiększyć dawkę do 7-9 kapsułek dziennie. 
 

Obniżona odporność (pow. 16 r.ż.) 
W przypadku pojawienia się pierwszych objawów przeziębienia, osłabienia odporności, narażenia na złe 
warunki pogodowe, kontaktu z chorymi, po dużym wysiłku fizycznym (osłabienie, obrzęki, bolesność 
mięśni, zakwasy) można doraźnie przyjmować większą dawkę koncentratu Juice PLUS+: do 10-12 
kapsułek dziennie przez kilka dni, aż do ustąpienia objawów. 
 

 
SPOSÓB  PRZYJMOWANIA  
 

� Najlepiej przyjmować połowę dawki rano (dorośli – 3 kapsułki, młodzież – 2 kapsułki), a drugą 
połowę popołudniu. Nie zaleca się przyjmowania kapsułek wieczorem, ponieważ można odczuwać 
nadmiar energii i mieć trudności z zasypianiem (zwłaszcza Jagody). 

� Można przyjmować całą dzienną dawkę (6 kapsułek) rano ze śniadaniem 

� Kapsułki zawsze należy popić pełną szklanką letniego płynu (nie gorącego), umożliwi to 
przemieszczenie kapsułek do żołądka, rozpuszczenie proszku oraz rozcieńczenie koncentratu 
Warzyw, Owoców i Jagód 

� Nie należy popijać kapsułek gorącym płynem, ponieważ wysoka temperatura zniszczy witaminy 
oraz inne substancje aktywne zawarte w ekstraktach Juice PLUS. 

� Kapsułki należy przyjmować zawsze tylko razem z posiłkiem (tuż przed lub w trakcie jedzenia). 
Umożliwi to pełne wchłonięcie witamin, minerałów i substancji śladowych. Proszę unikać 
spożywania kapsułek na czczo, po posiłku lub pomiędzy posiłkami. 

� W przypadku problemów z połykaniem kapsułki można otwierać i proszek rozpuścić w letnim 
płynie (woda, sok) lub dosypać do chłodnych potraw, np. jogurt, serek, sałatka, itp. 

� W przypadku odczuwania nadmiaru energii, pojawienia się trudności z zasypianiem należy 
zmniejszyć dzienną dawkę do 4 kapsułek. Zaleca się także zmniejszenie ilości pitej kawy. 

� Substancje aktywne zawarte w kapsułkach mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami 
(nasilać lub obniżać ich działanie). Zaleca się zachowanie 3-4h przerwy pomiędzy zażywaniem 
leków i przyjmowaniem kapsułek Juice PLUS oraz konsultację z lekarzem prowadzącym. 

� Kapsułki Warzywa i Owoce posiadają w swoim składzie bakterie probiotyczne. W czasie 
przyjmownia kapsułek nie ma konieczności suplementowania innymi probiotykami. 

 

 


