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Buğday Çimi Suyu
Hakkında



Vücudumuz  her  gün  25  milyon  yeni  hücre
oluşturur. Bu,  yaklaşık  olarak  her  yıl  9  milyar  yeni
hücre  demektir.  9  milyar  yeni  hücre,  yalnızca
yediğimizden,  nefes  aldığımızdan  ve  içtiğimizden
beslenir.  Buğday  çimi  suyu,  canlı  bir  hayat  elde
etmemize, korumamıza ve sürdürmemize yardımcı olan
harika besindir! Bir gün, bir hafta, bir ay veya bir yılda
size yapabileceğiniz olumlu etkiyi hayal edin!

Buğday  çimi,  buğday  tohumunun  filizlenmiş
halidir. Buğday çimi tercih edilen çimdir, çünkü en iyi
besin değeri ve  tada sahiptir.

Üretimimiz;
Organik  sertifikalı  tohumlarımız,  hijyenik

ortamda, sıcaklık, nem gibi tohumun istediği oranlara
göre  ortamı  ayarlayan  hidroponik  sistemimizde
üretilmektedir. 

Hasat,  bitki  besin  değerlerinin  tepe  noktasında
olduğunda  gerçekleşir  ve  ortalama  12  günü
bulmaktadır. Bu zamandan sonra bitki, enerjisini, hızlı
büyümeye, kök ve gövdelenmeye, taneye çıkmak için
kullanmaktadır.  Bu  durumda  bitkide  lifin  artmasına
sebep olmaktadır. 
Buğday  çimini  kolayca  sindirmek  ve  emilir  hale
getirmek için soğuk sıkım yapmaktayız. Bizim sindirim
sistemimiz,  çim  liflerini  kendi  başına
parçalayamayacağından,  çimlerin  sularına  ihtiyacımız
vardır.



İşimiz;  organik  buğday  tohumlarımızı,  büyümek,
hasat  etmek,  en  yüksek  değerde  besin  enerjisini
yakalamak ve korumaktır. 

Sonuçta,  biz  yıl  boyunca  yüksek  kaliteli  buğday
çimi suyuna erişmenizi sağlıyoruz.

Artık siz, en uygun antioksidanlar, amino asitler,
vitaminler, kolloidal mineraller, esansiyel yağ asitleri ve
enzimlerden  faydalanabilirsiniz.  Bu  inanılmaz  besini
size  sunmaktan  mutluluk  duyuyoruz  ve  seveceğinizi
umuyoruz!

• %100 Buğday Çimi Suyu

• Pastörize edilmemiş

• Gluten ve Şeker İçermez

• Herbiri, günlük kullanım için ideal

• Hızlı ve Kolay Kullanım

• 1 Yıl derin dondurucuda saklanabilir.

• Labaratuvar testleri yapılmış.



Kullanım Önerileri

Çocuklar için;

30 ml lik bir Smootox'u büyük bir içme bardağına
koyup gün içinde tüketilebilir.

11 yaş üstü herkes için;

Normal Kullanım;

Her sabah aç karnına 1 adet 30 ml 

Tedavi Amaçlı; (Ortalama)

Her Sabah ve Akşam aç karnına,

her öğün 1 adet 30ml 

Tedavi Amaçlı; (En Fazla)

Her Sabah aç karnına, 3 adet 30ml 

Smootox Buğday çimi suyunun, beslenmeniz için
gerekli olan birçok vitamin, mineral ve enzimleri size
verdiğini biliyoruz.



Nasıl Hazırlanır?

Ürün  pakedimiz  size  ulaştığı  andan  itibaren
kutusundan  çıkarıp,  buzdolabınızın  derin  dondurucu
kısmında  almanız  gerekmektedir.  Bir  sonraki  gün
kullanacağınız  kadar  Smootox  Buğday  Çimi  suyunu,
akşamdan, dolabınızın normal bölmesine alın, sabaha
kadar çözünmüş olacaktır.

Çözünmüş  olan  buğday  çimi  suyunuzun  kapağını
açıp  direk  tüketebileceğiniz  gibi,  kendi  hazırladığınız
smooothie'lerinize  katabilir  yada  yarım bardak  su  ile
tüketebilirsiniz.

Nelere İyi Gelir?

Smootox Buğday çimi suyu insanları mutlu eder. 

Gıda enerjisi,  her sistemi yönlendirir  ve vücut uygun
şekilde desteklendiğinde harikalar yaratır. Buğday çimi
suyundan daha iyi bir destek yoktur. Buğday çim suyu,
kritik önem taşıyan besindir. Vücudunuzun yaptığı her
şey, yalnızca su, hava ve gıda ile yapılır. Buğday çimi
suyu  gibi  şaşırtıcı  yiyecekler,  doğrudan  veya  dolaylı
olarak vücudun her sistemini etkiler. 



- En iyi antioksidanttır ve %70 Klorofile sahiptir.

- Sıvı oksijen kaynağıdır. Bu sayede kanı temizler, hücre
yenilenmesini  ve  vüdunuzdaki  yaraların  hızlıca
iyileşmesini sağlar.

- Kemoterapinin yan etkilerini en aza indirir.

- Daha fazla enerji verir. Daha iyi uyku sağlar.

-  Hücre yenilemesi  sayesinde Egzama, Sedef gibi  cilt
problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. 

- Daha güçlü bağışıklık sistemine sahip olursunuz.

- Detox yaparak vücuttan zararlı toksinleri atar.

- Sindirim sistemini destekler. Yorgunluğu azaltır.

-  Tokluk hissi  vererek iştahı  bastırır.  Kilo kontrolü ve
zayıflamanızda en güçlü yardımcınızdır.

- Daha canlı ve parlak bir cilde sahip olursunuz.

- Kan şekerini dengeler.

- Karaciğerin temizlenmesini sağlar.

- Kas ve eklem ağrılarını giderir.

- Vücut pH'ını dengeler.

- Barsak florasını zenginleştirir.

- Hayat canlılığınızı destekler. 



İletişim Bilgilerimiz
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