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Filozofia

Badania epidemiologiczne pokazują istnienie bezpośred-
niego związku pomiędzy zapobieganiem chorobom a die-
tą bogatą w składniki odżywcze pochodzenia roślinnego.  
Niestety, podawanie w dużych dawkach wybranych substan-
cji (np. witaminy, minerały) nie przyniosły pozytywnych 
rezultatów, których należałoby oczekiwać na podstawie  
danych epidemiologicznych. Wprost przeciwnie: wiele 
badań dotyczących suplementowania diety gotowymi 
preparatami witamin wskazuje na działanie szkodliwe dla 
zdrowia.

Okazuje się, że za pozytywny wpływ spożywania warzyw  
i owoców na zapobieganie chorobom odpowiadają nie 
tylko wybrane witaminy, ale cała gama tzw. wtórnych 
substancji roślinnych (np. polifenole, karotenoidy, flawo-
noidy, saponiny, kumaryny, betalainy, itp.).
Ten fakt stał się przed niespełna 20 laty przyczynkiem do 
rozwoju produktów Juice PLUS+®. Głównym celem stoso-
wania Juice PLUS+® jest dostarczenie do organizmu naj-
różniejszych mikroelementów w postaci soku i miąższu  
z wybranych gatunków warzyw oraz owoców uzupełnio-
nych o naturalne przyprawy. Dlatego Juice PLUS+® sta-
nowi zdrową i skuteczną alternatywę dla tradycyjnych 
suplementów diety.

Produkt

Podstawą produktu Juice PLUS+® są esencjonalne skład-
niki soku i miąższu wybranych gatunków warzyw i owoców  
w postaci zasuszonej. Gatunki owoców (jabłka, pomarań-
cze, ananasy, żurawina, acerola, brzoskwinie, papaja, dak-
tyle, śliwki), jagód (czerwone winogrona, czarne jagody, 
jeżyny, owoce bzu czarnego, maliny, żurawina, czerwona 
i czarna porzeczka) i warzyw (marchew, pietruszka, bura-
ki, brokuł, jarmuż, kapusta, pomidory, szpinak, czosnek) 
zostały wybrane ze względu na dużą zawartość substancji 
odżywczych i dobre źródło naturalnych przeciwutleniaczy. 
Gatunki warzyw, owoców i jagód stosowane do produkcji 
Juice PLUS+® pochodzą w przeważającej części z upraw 
Ameryki Północnej, pozostałe natomiast z upraw Ameryki 
Południowej oraz Europy Środkowej i Północnej. 
Cały proces produkcji, począwszy od zbiorów poprzez pro-
dukcję soku, suszenie i pakowanie, ma na celu zatrzy-
manie jak największych ilości aktywnych wtórnych sub-
stancji roślinnych. Pełne osiągnięcie tego celu zapewnia 
optymalizacja wszystkich procesów, zastosowanie odpo-
wiedniej metody suszenia i zachowanie niskiej tempera-
tury podczas obróbki.

Produkcja
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SGS INSTITUT FRESENIUS bestätigt die Qualität 
der  Juice PLUS+® Kapseln durch regelmässige Kontrolle 

der Produktion und der Inhaltsstoffe.

Standardy produkcji 

i zapewnienie jakości

W trakcie produkcji, pakowania i dostarczania Juice PLUS+® 
stosowane są najwyższe standardy jakości i bezpieczeń-
stwa, dzięki czemu konsument otrzymuje wysokiej jakości,  
bezpieczny produkt.
Kontrole przeprowadzane regularnie w poszczególnych 
zakładach produkcyjnych  zapewniają, iż wymogi prawne 
obowiązujące w krajach, w których sprzedawane są pro-
dukty Juice PLUS+®  są spełniane często nawet ponad 
obowiązujące normy. Kontrole te obejmują m.in. certyfi-
kację według obowiązujących wytycznych Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej (GMP - Good Manufacturing Practice). GMP 
to międzynarodowe zalecenia zarówno  w zakresie utrzy-
mania wysokiej jakości procesów i warunków produkcji 
leków, jak i artykułów żywnościowych w tym suplemen-
tów diety oraz produktów dietetycznych. Zakład produk-
cyjny w Szwajcarii wytwarzający produkty Juice PLUS+® 
do sprzedaży na terenie Europy posiada certyfikat GMP 
otrzymany od Szwajcarskiego Instytutu Kontroli Leków 
SwissMedic. Natomiast zakład wytwarzający produkty  
na teren USA i Japonii w USA otrzymał certyfikat od NSF 
International, a zakład wytwarzający produkty na teren  
Australii – od Therapeutic Goods Administration (TGA).

Kapsułki Juice PLUS+® w Europie otrzymują także ZNAK 
JAKOŚCI INSTYTUTU FRESENIUS. Ta zewnętrzna i nie-
zależna instytucja przebadała produkty Juice PLUS pod 
kątem ich wpływu na serce i nerki (dalsze informacje na 
stronie www.qualitaetssiegel.net).

Firma NSA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić spor-
towców, iż produkt Juice PLUS+® nie zawiera substan-
cji dopingujących. Dlatego Juice PLUS+® znajduje się  
na „Liście kolońskiej” (regularne badania na obecność 
niedozwolonych substancji dopingowych – zob. www. ko-
elnerliste.com), a zakład produkcyjny posiada certyfikat 
potwierdzający spełnienie surowych wymagań dotyczą-
cych produktów podlegających kontroli w zakresie dopingu  
w ramach programu „Informed-Sport” (dalsze informa-
cje na stronie www.informed-sport.com).
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Od momentu opublikowania wyników pierwszych badań kli-
nicznych nad Juice PLUS+® w 1996 roku przeprowadzono 

ponad 25 kolejnych badań klinicznych w najlepszych klini-
kach i na renomowanych uniwersytetach na całym świecie.

Wyniki tych badań zostały opublikowane w prestiżowych  
międzynarodowych czasopismach specjalistycznych  
(recenzowanych), przeznaczonych dla naukowców, lekarzy  

Instytucje badawcze, w których przeprowadzono badania kliniczne nad Juice PLUS+®

Academisch Centrum Tandheelkunde, Amsterdam 
(Akademickie Centrum Stomatologii), Holandia

University of Mississippi Medical Center, USA

University of North Carolina Greensboro, USA

Brigham Young University, Provo, USA University of South Carolina, USA

Charité - Universitätsmedizin Berlin, Niemcy University of Sydney, Australia

Georgetown University, Washington D.C., USA University of Texas Health Science Center, USA

King’s College, Londyn, Anglia University of Texas/MD Anderson Cancer Center, USA

Medizinische Universität Graz, Austria University of Toronto, Kanada

Medizinische Universität, Wiedeń, Austria Uniwersytet w Mediolanie, Włochy

Kobiecy Uniwersytet Medyczny w Tokio, Japonia Universität Witten-Herdecke, Niemcy

University of Arizona, USA Universität Würzburg, Niemcy

University of Birmingham, Wielka Brytania Wake Forest University, USA 
(wspólnie z National Institute of Health (NIH))University of California, Los Angeles, USA

University of Florida, USA Yale University Griffin Hospital Prevention Research Center, USA

University of Maryland School of Medicine, USA

Czasopisma specjalistyczne zawierające publikacje dotyczące badań nad Juice PLUS+®

Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition Journal of Human Nutrition and Dietetics

British Journal of Nutrition Journal of Nutrition

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Medicine & Science in Sports & Exercise

Current Therapeutic Research Molecular Nutrition & Food Research

Evidence Based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) Nutrition Journal

Integrative Medicine Nutrition Research

International Journal of Food Sciences and Nutrition Skin Pharmacology and Physiology

Journal of the American College of Cardiology Journal of Pediatrics

Journal of the American College of Nutrition Gynecologic Oncology

Journal of Clinical Periodontology

kardiologów, a także fizjologów sportowych, dietetyków oraz  
innych ekspertów z branży welness.

Badania nad JUICE PLUS+®
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Firma NSA, badając efekty stosowania swoich produk-
tów na ludziach, jest pionierem w branży producentów 
suplementów diety. Prowadzone badania, poprzedzone 
badaniami pilotażowymi, spełniają najbardziej wyśrubo-
wane kryteria naukowe: tam, gdzie jest to możliwe, prze-
prowadzane są randomizowane badania interwencyjne  
z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, z placebo  
w grupie kontrolnej. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie 
miarodajnych wyników. Badania są przeprowadzane przede 
wszystkim w kierunku prewencji chorób, a także właściwe-
go odżywienia organizmu.

Produkty Juice PLUS+® przynależą do kategorii suplemen-
tów diety (artykułów spożywczych), których, ze względów 
prawnych, nie można wykorzystywać do prowadzenia ba-
dań pod kątem określonych chorób z wyznaczeniem punk-
tów końcowych, tak jak to ma miejsce w przypadku prepa-
ratów farmaceutycznych. Chodzi tu raczej o przyrównanie 
efektów działania Juice PLUS+® do efektów spożywania 
surowych owoców i warzyw. 
Najważniejszą kwestią jest ocena wpływu prawidłowego 
odżywiania, zoptymalizowanego  poprzez stosowanie Ju-
ice PLUS+®, na biomarkery, które odgrywają istotną rolę 
w profilaktyce chorób. 
Poniżej omówiono wyniki badań nad koncentratami so-
ków owocowych i warzywnych przeprowadzone na uni-
wersytecie w Toronto, w Kanadzie (Esfahani 2012).   

Na uniwersytecie tym przeprowadzono 22 badania,  
z czego 20 stanowią badania w zakresie Juice PLUS+®!  
Esfahani mocno podkreśla potencjalne korzyści dla zdro-
wia wynikające z zażywania JUICE PLUS+®.
Poniżej przedstawiamy przegląd wyników badań nad Juice 
PLUS+®. 
W przypadku zainteresowania szczegółowymi informacja-
mi można zwrócić się do biura NSA w Warszawie (lub 
bezpośrednio do ekspertów medycznych NSA w Szwajcarii  
fachforum@juiceplus.ch) z prośbą o udostępnienie pełnej 
wersji publikacji. 

Informacje dotyczące poszczególnych badań znajdują się  
również na stronie: juiceplus.pl > Nauka
lub w obszarze dla ekspertów na stronie:  
juiceplus.ch > Wissenschaft > Expertenbereich i juiceplus.
co.uk>Science

Biodostępność substancji odżywczych  Juice  PLUS+® 
została przetestowana w ramach prowadzenia różnych 
badań klinicznych. 
Wyniki 20 badań donoszą, iż po zażyciu Juice PLUS+® 
obserwowany jest wzrost we krwi stężenia różnych sub-
stancji odżywczych znajdujących się w tym produkcie. Do 
substancji tych zalicza się m. in. beta-karoten, alfa-ka-
roten, beta-kryptoksantyna, luteina, zeaksantyna, liko-
pen, kwas foliowy, witamina C, tokoferol i alfa- tokoferol 
(witamina E).
Obserwacje były prowadzone u osób zażywających prepa-
raty Juice PLUS+® przez okres od siedmiu dni do dwóch 
lat. 
Wypowiedzi ekspertów dot. biodostępności Juice PLUS+® 
znajdują się m.in. w poniższych publikacjach:  
Canas 2012, Kawashima 2007, Kiefer 2004, Samman 
2003, Leeds 2000, Wise 1996.

Kierunki badań naukowych  
nad Juice PLUS+®

• Biodostępność 

• Stres oksydacyjny i ochrona komórek

• Układ odpornościowy

• Procesy zapalne

• Układ sercowo-naczyniowy

• Zdrowie płuc

• Prawidłowy przebieg ciąży

• Zdrowie zębów

• Zdrowie skóry

• Jakość życia

• Otyłość i odchudzanie

• Sport

Biodostępność
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Stres oksydacyjny i

ochrona komórek

Znaczenie wolnych rodników tlenowych (ROS) w patoge-
nezie chorób od wielu lat stanowi przedmiot intensywnych 
badań. Z podwyższonym stężeniem wolnych rodników we 
krwi łączonych jest wiele obrazów chorób, m.in. układu 
krążenia, chorób zwyrodnieniowych,  przewlekłych stanów 
zapalnych, niektórych chorób neurologicznych, takich jak 
choroba Alzheimera i Parkinsona, nowotworów, zaburzeń 
funkcjonowania układu odpornościowego, a także przed-
wczesnego starzenia się.
Obecność wolnych rodników tlenowych we krwi jest nor-
malna, gdyż uczestniczą one w wielu naturalnych proce-
sach fizjologicznych organizmu.
Istotne jest natomiast zachowanie właściwej równowagi, 
której zachwianie, czyli nadmierna ilość wolnych rodni-
ków, prowadzi do stanu zwanego stresem oksydacyjnym. 
Jego konsekwencją jest uszkodzenie struktury komórek, 
t.j. błony komórkowej, mitochondriów – i co najważniej-
sze – jądra komórkowego zawierającego informację ge-
netyczną. Uszkodzenia oksydacyjne najczęściej dotyczą 
białek i związków lipidowych (np. cholesterol LDL, który 
dopiero w stanie utlenionym odpowiada za powstanie 
miażdżycy naczyń).
Uszkodzenie struktury komórki przekłada się na zaburze-
nia w funkcjonowaniu, co prowadzi do śmierci komórki (z 
ujawnieniem się w postaci choroby organu) lub powsta-
niem mutacji w genomie, co może prowadzić m.in. do 
zwyrodnienia złośliwego. 
Ochrona w postaci przeciwutleniaczy zarówno egzogen-
nych odżywczych jak i endogennych enzymatycznych, a 
wraz z nią zapobieganie stresowi oksydacyjnemu, jest pod-
stawowym elementem w zapobieganiu chorobom.

W ramach wielu badań klinicznych został zbadany wpływ 
Juice PLUS+® na różne markery stresu oksydacyjnego.  
Z badań tych wynika, że przyjmowanie preparatów Juice 
PLUS+® znacznie zmniejsza stopień utleniania białek i 
tłuszczy oraz stopień uszkodzenia DNA. Obniżenie stęże-
nia utlenionego cholersterolu LDL dzieki stosowaniu Juice 
PLUS+® zostało wykazane w badaniach (Novembrino et 
al. 2011), prowadzonych na uniwersytecie w Mediola-
nie. 
Natomiast badania przeprowadzone na University of  

South Carolina potwierdziły, że Juice PLUS+® chroni DNA 
zdrowych osób dorosłych (Cui 2012). Zjawisko to zaob-
serwowali również badacze Brigham Young University  
u osób starszych (Smith 1999), a badacze University of 
Florida u młodszych osób dorosłych (Nantz 2006).

Dalsze publikacje dot. stresu oksydacyjnego:
Esfahani 2011, Goldfarb 2011, Lamprecht 2007 et 
2009, Kawashima 2007, Bamonti 2006, Bloomer 2006.

System odpornościowy jest kluczowym systemem utrzy-
mującym organizm w stanie zdrowia.
Jego prawidłowe funkcjonowanie jest więc ważnym  
elementem w zapobieganiu chorobom.

W przypadku grupy produktów spożywczych, którą sta-
nowią warzywa i owoce, znany nauce jest fakt umiarko-
wanego wpływu na zwiększenie odporności. 

Ponadto, jak wykazano powyżej, stres oksydacyjny łączo-
ny jest z uszkodzeniem systemu odpornościowego. Ro-
ślinne substancje wtórne obecne w surowych warzywach 
i owocach mają duże znaczenie jako immunomodulatory 
oraz przeciwutleniacze. 
W ramach różnych badań testowano wpływ Juice PLUS+® 
na zdrowie systemu odpornościowego. Wszystkie z 
nich potwierdziły, że Juice PLUS+® zwiększa i w dużym 
stopniu wspomaga odporność organizmu. Na uczelni  
Charité – Universitätsmedizin Berlin prowadzono badania  
obserwacyjne nad personelem kliniki będącym w bezpo-
średnim kontakcie z chorymi pacjentami w sezonie zimo-
wym. Uczestnicy zażywający Juice PLUS+® wykazywali 
znaczne bo 20% skrócenie czasu występowania umiarko-
wanych i ciężkich objawów infekcji górnych dróg odde-
chowych (Roll 2011). 

Wyniki dalszych badań w tym zakresie zostały opublikowa-
ne przez: Lamprecht 2007, Nantz 2006, Inserra 1999.

System odpornościowy
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Uogólniony

proces zapalny

Kolejnym aspektem związanym z układem odpornościowym 
jest uogólniony proces zapalny („systematic inflammatory 
load”). Z nowszych badań wynika jednoznacznie, że prze-
wlekły bądź uogólniony proces zapalny jest powiązany z 
chorobami serca i układu krwionośnego oraz nowotworami. 
Podwyższony poziom markerów stanu zapalnego jest ob-
serwowany także np. w przypadku zespołu metabolicznego  
i nadwagi.

Badania wykazały, że warzywa i owoce powodują obniżenie 
markerów stanu zapalnego i dzięki temu mają pozytywny 
wpływ na zwalczanie powyższych chorób cywilizacyjnych. 

Naukowcy University of South Carolina zbadali wpływ 
na obniżenie stężenia biomarkerów uogólnionego stanu  
zapalnego poprzez zażywanie Juice PLUS+® u zdrowych  
dorosłych (Jin 2010). Już po dwóch miesiącach zażywania 
preparatów doszło do znacznego obniżenia stężenia we krwi 
różnych ważnych biomarkerów stanu zapalnego, co zosta-
ło zinterpretowane jako potencjalne korzyści z zażywania  
Juice PLUS+®.

Zakłócenia przepływu krwi są odpowiedzialne za znaczną 
część chorób zwyrodnieniowych i w ponad 50% przypad-
kach są przyczyną śmierci. Istnieje wiele różnorodnych 
czynników ryzyka tych schorzeń, wśród których styl życia, 
a więc odżywianie i aktywność fizyczna pełnią bardzo 
istotną rolę. Do znanych markerów ryzyka rozwoju miaż-
dżycy należą m.in.: podwyższony poziom homocysteiny, 
utlenionego cholesterolu LDL, podwyższone parametry 
stanu zapalnego oraz hiperlipidemia.
Obniżenie wartości homocysteiny i ochrona przed utle-
nianiem cholesterolu LDL stanowią ważne cele w leczeniu 
oraz profilaktyce wystąpienia miażdżycy naczyniowej.
Podstawą prozdrowotnych działań jest przede wszystkim 

optymalizacja sposobu odżywiania.

W związku z chorobami układu sercowo-naczyniowego 
obecnie prowadzone są także badania nad dysfunkcją 
śródbłonka naczyń krwionośnych. Dysfunkcja ta ma wie-
le przyczyn. Należą do nich nieodpowiedni tryb życia  
(np. palenie tytoniu), niewłaściwe odżywianie i zbyt 
mała aktywność fizyczna, a także niektóre schorzenia 
takie jak: cukrzyca, hipertonia i hiperlipidemia. Wszystkie 
te czynniki powodują także zwiększenie poziomu stresu  
oksydacyjnego, który w powiązaniu z dysfunkcją śródbłon-
ka odgrywa prawdopodobnie centralną patogenną rolę.
W trakcie różnych badań klinicznych próbowano  
ustalić wpływ stosowania Juice PLUS+® na wyżej wymie-
nione wskaźniki zdrowia układu sercowo-naczyniowego.
Badanie z udziałem palaczy przeprowadzone na Uniwer-
sytecie w Mediolanie wykazało obniżenie poziomu utle-
nionego cholesterolu LDL (Novembrino 2011). Badania 
nad homocysteiną wykazały, że Juice PLUS+® przyczynia 
się do obniżenia stężenia we krwi tych potencjalnie szko-
dliwych aminokwasów (Samman 2003, Panunzio 2003). 
Badacze z Vanderbilt University School of Medicine usta-
lili, że zażywanie Juice PLUS+® wpłynęło u uczestników 
badania pozytywnie na wartości ciśnienia krwi (Houston 
2007). Kolejne badania przeprowadzone na Universi-
ty of Maryland School of Medicine wykazały, że dzięki  
Juice PLUS+® tętnice zachowały swoją elastyczność,  
nawet w przypadku spożywania tłustych posiłków  
(Plotnick 2003). Inne publikacje w tym zakresie to Ather 
2011 oraz Esfahani 2011.
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itp. (Odom 2006). Mimo tego, że wyniki były bardzo 
zachęcające, potwierdzenie ich w ramach długoletniego 
prospektywnego badania interwencyjnego przeprowadzo-
nego na University of Mississippi Medical Center, USA, 
było niemożliwe ze względu na nieoczekiwanie wyso-
ki wskaźnik rezygnacji uczestniczek z badania (Parrish 
2013).

Chroniczna parodontoza (częściej nazywana parodonto-
zą), oprócz tego, że powoduje przedwczesne wypadanie 
zębów, w dużej mierze przyczynia się także do występo-
wania procesu uogólnionego - przewlekłego stanu zapal-
nego wraz z jego wszelkimi negatywnymi konsekwencja-
mi (zob. strona 7). Z obserwacji lekarzy stomatologów 
wynika, że przyjmowanie Juice PLUS+® wywiera pozy-
tywny wpływ na różne aspekty zdrowia zębów. Wpływ ten 
widoczny jest szczególnie podczas leczenia po ekstrakcji 
zęba, w implantologii oraz  wspomaganiu terapii w ra-
mach periodontologii.
Badania kliniczne z udziałem dorosłych z parodontozą 
przeprowadzone na University of Birmingham w Wiel-
kiej Brytanii, po trzech miesiącach przyjmowania Juice 
PLUS+® wykazały pozytywne zmiany w głębokości kie-
szonek zaatakowanych paradontozą, zwiększenie tkanki 
łącznej oraz zmniejszenie krwawienia dziąseł i wystąpie-
nia osadu, które obok wyników niechirurgicznej terapii 
standardowej stanowią kolejną korzyść ze stosowania 
produktów Juice PLUS+® (Chapple 2011).

Powszechnie wiadomo, że dieta bogata w owoce i wa-
rzywa wpływa pozytywnie również na skórę. Wtórne 
substancje roślinne, takie jak kartenoidy (zawarte np. w 
marchwi i  pomidorach) i polifenole (zawarte np. w jago-
dach, zielonej herbacie i kakao) odkładają się w skórze i 
biorą udział w wielu procesach fizjologicznych. Pozytyw-
ne efekty znajdują odzwierciedlenie, np. w polepszeniu 
struktury powierzchni skóry, jej gęstości, grubości i stop-
nia ukrwienia. 
Badania kliniczne przeprowadzane na Uniwersytecie 

Palenie tytoniu jest prawdopodobnie największym czyn-
nikiem ryzyka odpowiedzialnym za występowanie chrób 
przewlekłych płuc. Dlatego jedynym rozsądnym wyjściem 
jest zaprzestanie palenia. Pozytywne efekty rzucenia 
tego nałogu są widoczne niezależnie od wieku i liczby 
lat palenia. Jednak, oprócz rzucenia nałogu wciąż istot-
ną pozostaje kwestia interwencji w zakresie medycyny 
żywienia u palaczy, mającej na celu zminimalizowanie 
uszkodzeń wywoływanych, przykładowo, przez stres 
oksydacyjny i uszkodzenie komórek oraz zniwelowanie 
zaistniałych uszkodzeń. Przeprowadzona interwencja z 
udziałem palaczy (ATBC i CARET), polegająca na poda-
waniu izolowanych witamin, częściowo także w dużych 
dawkach, nie przyczyniła się do obniżenia ryzyka zacho-
rowania na nowotwór, wprost przeciwnie nastąpiło nawet 
podwyższenie ryzyka wystąpienia raka płuc.
Natomiast badania z udziałem palaczy zażywających  
Juice PLUS+® wykazały z jednej strony obniżenie para-
metrów stresu oksydacyjnego (wolnych rodników malon-
dialdehydu i utlenionego cholesterolu LDL) (Novembrino 
2011), a z drugiej – pozytywne zmiany niektórych parame-
trów funkcjonowania płuc (natężony przepływ wydecho-
wy FEF25 i dyfuzja tlenku węgla DLCO/VA) oraz obniżenie  
poziomu homocysteiny (Bamonti 2013).

Powszechnie znana jest istotność dostaraczania organi-
zmowi kobiety odpowiedniej ilości składników odżyw-
czych i mikroelementów przed i w czasie ciąży. Podob-
nie nikt nie poddaje w wątpliwość pozytywnego wpły-
wu suplementowania kwasu foliowego na zapobieganie 
występowania wad cewy nerwowej płodu. Natomiast w 
kwestii zmniejszenia ryzyka gestozy EPH wyniki badań 
nad przeciwutleniaczami nie były jednoznaczne, pomimo 
związku ze sposobem odżywiania (np. spożywaniem owo-
ców i warzyw).
W ramach retrospektywnej analizy pacjentek praktyki 
ginekologicznej przyjmujących i nieprzyjmujących Juice 
PLUS+® (oprócz standardowych „ciążowych witamin”) 
zostały zbadane różne rodzaje zagrożeń ciąży, takie jak 
stan przedrzucawkowy, konieczność porodu przez cesar-
skie cięcie, niska masa urodzeniowa, przedwczesny poród 
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Zdrowie płuc i palenie tytoniu

Ciąża

Zdrowie skóry
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Zdrowie zębów
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Wpływ spożywania produktów Juice PLUS+® na regene-
rację organizmu pokazują badania z udziałem kobiet po 
przebytej chorobie nowotworowej jajnika, które przepro-
wadzono w MD Andersen Cancer Center Uniwersytetu 
Texas w USA (Paxton 2012). 
Ze względów etycznych porównano ze sobą tylko dwa reżi-
my żywieniowe (brak grup, którym podawano placebo). 
Grupa, która przyjmowała Juice PLUS+® (połączenie diety 
5 garści warzyw i owoców z kapsułkami Juice PLUS+® i 
bogatym w białko shakiem Juice PLUS+® Shape) wypadła 
co najmniej na tym samym poziomie w porównaniu z gru-
pą, która stosowała reżim żywieniowy Women’s Healthy 
Eating and Living (WHEL) (10 porcji warzyw i owoców 
dziennie).Natomiast w zakresie dostarczania organizmo-
wi pełnowartościowego białka były to lepsze wyniki.
Badacze stwierdzili, że w przypadku kobiet, dla których 
spożycie dużych ilości warzyw i owoców stanowi kłopot, 
Juice PLUS+® rzeczywiście może wypełnić lukę w dostar-
czaniu organizmowi niezbędnych substancji odżywczych.

Kompleksowa opieka w sporcie wyczynowym bez zopty-
malizowanego odżywiania jest dzisiaj nie do pomyśle-
nia. Do podstawowych celów diety sportowców należy 
dostarczenie odpowiedniej ilości substancji odżywczych 
(odmiennej dla różnych dyscyplin i zależnej od planu 
treningowego) jak również zapobieganie często wystę-
pującym infekcjom. 
Nie chodzi tu zatem o bezpośrednie zwiększenie wydaj-
ności organizmu, a raczej o pośrednie oddziaływanie 
poprzez optymalizację zdrowia i wzmocnienie układu 
odpornościowego pozwalającego na unikanie infekcji 
oraz polepszenie procesu regeneracji po to, aby liczba 
godzin treningów nie musiała być zmniejszana wskutek 
niezamierzonych przerw lub kontuzji. Istotną rolę w 
zdrowiu sportowców odgrywają wyżej opisane aspekty 
tj. stres oksydacyjny, uogólniony stan zapalny, zdrowie 
układu sercowo-naczyniowego.

Przeprowadzono wiele badań z udziałem osób o wysokiej 
aktywności fizycznej oraz profesjonalnych sportowców, 
którzy zażywali Juice PLUS+®. Badania te wskazały,  

Informacje dotyczące redukcji masy ciała poprzez zasto-
sowanie produktów Juice PLUS+® Shape dostępne są w 
innych opracowaniach.
W niniejszej publikacji przybliżony zostanie pozytywny 
wpływ przyjmowania kapsułek Juice PLUS+® na organizm 
osób z nadwagą.
U osób z nadmierną masą ciała występują bardzo duże 
zmiany parametrów stresu oksydacyjnego i stanu zapalne-
go, które mają wpływ na efektywność przemiany materii.
Oba czynniki są ściśle związane z występowaniem zespołu 
metabolicznego i insulinoodporności. Badania, w których 
uczestniczyły zdrowe kobiety z nadwagą znajdującymi się 
w okresie przedmenopauzalnym wskazały na pozytywne 
zmiany w tym obszarze: obniżenie poziomu czynnika mar-
twicy nowotworu alfa (TNF), całkowitej zdolności oksyda-
cyjnej, stężenia oksydowanego cholesterolu LDL i białek 
karbonylowanych (Lamprecht 2013). W ramach tych ba-
dań stwierdzono ponadto pozytywny wpływ Juice PLUS+®  
na mikrokrążenie w skórze. Wyniki te oraz fakt częstego wy-
stępowania niedoborów mikroelementów u osób będących 
na diecie niskokaloryczej sugerują, iż zażywanie kapsu-
łek Juice PLUS+® stanowi idealne uzupełnienie programu  
redukcji masy ciała.

Odpowiednie zaopatrywanie organizmu we wszystkie 
istotne substancje odżywcze w znacznym stopniu wpływa 
pozytywnie na jakość życia. 
Prawidłowe komponowanie posiłków zarówno pod wzglę-
dem jakościowym i ilościowym stanowi podstawowy 
czynnik odpowiedzialny za szybką i pełną regenerację po 
ciężkich chorobach i zabiegach chirurgicznych.

Sport
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Nadwaga i redukcja masy ciała

Jakość życia

Witten-Herdecke w Niemczech, w którym uczestniczyły 
zdrowe kobiety w średnim wieku wykazały, że po 12 tygo-
dniach stosowania Juice PLUS+® stopień ukrwienia skóry 
(ilość naczyń włosowatych w skórze) wzrósł o 39% (De 
Spirt 2012). Ponadto z badań wynikało, że stosowanie Ju-
ice PLUS+® polepsza nawilżenie, grubość i gęstość skóry.
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że suplementacja kapsułkami Juice PLUS+® efektyw-
nie obniża poziom biomarkerów stresu oksydacyjnego  
(Lamprecht 2007 i 2009, Bloomer 2006 et Goldfarb 
2011) oraz ma wpływ na zmniejszenie liczby dni  
bez planowanych treningów spowodowanych chorobą 
(Lamprecht 2007).
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Wnioski końcowe

Dotychczasowe wyniki badań jasno wskazują na to, że proszek z warzyw, owoców i jagód Juice PLUS+® cechuje się 
zarówno dużą biodostępnością, jak również wywiera pozytywny wpływ na najważniejsze etapy przemiany materii.  
W kapsułkach Juice PLUS+® składniki odżywcze, takie jak witaminy i mikroelementy są osadzone w naturalnym 
otoczeniu licznych roślinnych substancji wtórnych o wysokiej aktywności. To właśnie te substancje wywierają  
decydujący wpływ na zachowanie zdrowia i stanowią o przewadze spożywania całych warzyw i owoców nad izo-
latami wybranych witamin.

Należy zwrócić uwagę na bardzo szeroki zakres obserwowanych korzyści przy suplementacji Juice PLUS®.  
Ta różnorodność wskazuje na to, że preparatów Juice PLUS+® nie można mylić z lekiem. Czynniki lecznicze  
najczęściej oddziałują selektywnie na określone mechanizmy i dlatego zawsze należy stosować je w zależności od 
wskazań i pod kontrolą lekarza. Suplement diety, jakim jest Juice PLUS+®, dzięki optymalizacji odżywiania prowadzi 
do licznych pozytywnych efektów, które można wytłumaczyć jedynie w powiązaniu ze stabilizacją funkcjonowania 
najważniejszych systemów ciała. Dlatego należy podkreślić wysokie znaczenie stosowania preparatów Juice PLUS+®  
w profilaktyce oraz wspomaganiu regeneracji. 

Centrum badawcze Badane oddziaływanie Juice PLUS+ ®
Wake Forest University 
(z dotacjami National Cancer Institute USA)*

Sposób odżywiania i różne markery zdrowia komórek u pacjentów 
po terapii guza głowy i karku.

Universität Würzburg, Niemcy; University of Birmingham, 
Anglia; Akademickie Centrum Stomatologii Amsterdam, Holandia*

Zdrowie przyzębia (dziąseł)

University of Birmingham, Wielka Brytania* Leczenie ran po ekstrakcji zębów mądrości

Ontario, Kanada* Markery oksydacji u zdrowych dorosłych

*Randomizowane badania z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, z placebo w grupie kontrolnej

Obecnie przeprowadzane

lub planowane badania

Firma NSA konsekwentnie dąży do uzyskania kolejnych 
wyników badań przeprowadzanych przez niezależne  
instytucje badawcze w zakresie jej produktów. Poniższa 
tabela zawiera krótki przegląd tych projektów:
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