Dodajesz kiszonki do smoothie?

ebook

MY TEŻ NIE!
… ale pokażemy Ci nasze pyszne pomysły
na zdrowe i wartościowe koktajle.
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Po co
Ci smoothie?

Czym są
SUPERFOODS?

Smoothie - czyli jak gładko przemycić owoce i warzywa do codziennej
diety!

Superfoods to naturalna i fenomenalna armia dobra – tak to nazywamy.
Ogromna grupa ziół, roślin, warzyw, owoców, które jeśli tylko im pozwolimy,
będą wspaniale wspierać funkcje naszego organizmu.

Zdarza Ci się, że w pośpiechu wrzucasz do gara cokolwiek, byle szybko
pokonać głód, a potem z wyrzutami sumienia patrzysz na swój talerz, bo
„jedzenie jest marnej jakości”? Wtedy z odsieczą wchodzi smoothie! Pakujesz w blender produkty z lodówki - warzywa i owoce. Poza tym, że stajesz
się ZERO WASTE, bo nie marnujesz, to jeszcze Twój organizm dostaje
sporą dawkę WITAMIN! Idealnie, prawda? Taki koktajl to doskonała
okazja, żeby dorzucić jeszcze więcej dobra w postaci extra porcji SUPERFOODS! Na koniec potrzeba Ci tylko dobrego tłuszczu, żeby magia zaczęła działać, a cóż lepiej wejdzie w smoothie jak nie MASŁO ORZECHOWE
albo PASTA? Teraz to już jest prawdziwa bomba witamin, minerałów
i różnorodnych składników, które bardzo korzystnie wpływają na organizm.

Stosowane już od dawien dawna i wykorzystywane w różnych kulturach, dziś
weszły na salony frontowymi drzwiami.
Fantastyczne ekstrakty o dobroczynnym działaniu połączyliśmy w najlepszy
możliwy sposób i proponujemy je w naturalnej formie proszków bez polepszaczy smaku, które dodane do wody, ulubionych koktajli, smoothie czy jogurtów
będą wspierać funkcje naszego organizmu.
Nasze składy są uczciwe i nie oszczędzaliśmy na surowcach. Dla nas
SUPERFOODS to codzienny rytuał, chwila relaksu, moment zatrzymania
i skupienia na własnym zdrowiu i formie, zrobienia czegoś dla siebie, bo kto
inny zadba o nas, jeśli nie my sami?

Jeśli zaczynasz i totalnie nie masz pomysłu co z czym połączyć - przygotowałam dla Ciebie kilka prostych przepisów na odżywcze koktajle, skomponowane tak, że będą fajnym uzupełnieniem Twojej codziennej diety. Jak
smakują? Najlepiej na świecie!

Czego potrzebujesz?

O so good!

1. Warzywa i owoce - masz w lodówce.
2. Masła i pasty orzechowe – na stronie www.sogood.pl i w sklepach ze
zdrową żywnością.
3. SUPERFOODS - już od września w najlepszym wydaniu również na
www.sogood.pl
Smacznego!

Wraz z upływem czasu, poszerzaniem wiedzy w zakresie zdrowego żywienia
so good! ewoluuje. Główny zamysł, jaki przyświeca naszej marce, nie zmienił
się jednak od początku.
Dążyliśmy do stworzenia produktów, które będą wolne od sztucznych dodatków, wypełniaczy i chemii. Informacje, jakie znajdują się na naszych opakowaniach są jasne, a składy proste.
Z czystym sumieniem i nieskrywaną radością możemy potwierdzić, że dziś
marka so good! to „czysta etykieta” (CLEAN LABEL)*.
Fitness Authority to producent suplementów dla sportowców z ponad piętnastoletnią historią, którego produkty doceniane są na całym świecie.
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Zielony
eliksir
piękna
Składniki:
- garść szpinaku
- jabłko
- banan
- cytryna (dla smaku)
- łyżka stołowa Miazgi Arachidowej
- kawałek imbiru
- czubata łyżka stołowa Beauty Marine Collagen

Kolagen to najważniejsze białko ludzkie,
które stanowi ponad 30% wszystkich
białek, a w przypadku skóry właściwej jest
to aż 70%. Jest on podstawowym składnikiem pozakomórkowej tkanki łącznej
u każdego człowieka. Jest bezwzględnie
najważniejszym białkiem strukturalnym
odpowiedzialnym za budowę skóry,
włosów, paznokci, ścięgien, chrząstki
stawowej oraz naczyń krwionośnych. Bez
odpowiedniego poziomu kolagenu –
organizm ludzki nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować.

Tego Ci trzeba:
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Nie daj się
stresowi
Składniki:
- szklanka wody kokosowej
- pół granatu (tylko ziarenka)
- garść czerwonych winogron
- pół szklanki truskawek (dla smaku)
- herbaciana łyżka Red Antioxidants
- herbaciana łyżka Pasty Arachidowej
Pomarańczowej

„Zjada mnie stres” – niby tylko powiedzenie, ale jest w tym
ziarno prawdy… Działanie antyoksydantów polega na
skutecznym usuwaniu wolnych rodników z organizmu
człowieka. Powstają one podczas podstawowych procesów
życiowych takich jak: oddychanie, jedzenie, spanie, a także
codzienna praca i aktywność fizyczna czy umysłowa…
I super, ale kiedy jest ich zbyt wiele na skutek złych nawyków
żywieniowych, zanieczyszczonego powietrza czy stresu,
wtedy wolne rodniki, jeśli nie zostaną usunięte w porę przez
organizm, stanowią zagrożenie dla zdrowych komórek.
Spowodowane przez nie ich uszkodzenia i zniekształcenia
mogą doprowadzić do zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu lub jego poszczególnych narządów, a tego byśmy nie chcieli.

Tego Ci trzeba:

str. 8

www.sogood.pl

www.sogood.pl

str. 9

Zielony
wymiatacz
Składniki:
- kiwi
- banan
- garść szpinaku
- łyżka miodu
- zielone jabłko
- garść pietruszki naciowej
- gałązka selera naciowego
- pół awokado
- szklanka wody lub mleka roślinnego
- herbaciana łyżka Green Detox
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Detox, czyli oczyszczanie organizmu z produktów przemiany
materii oraz toksyn to bardzo
skomplikowany, ale niezbędny
proces dla zachowania zdrowia
każdego człowieka. Odpowiedzialny jest za to, co prawda cały
nasz organizm, ale szczególną
rolę odgrywają trzy narządy, czyli
wątroba, nerki i układ moczowy.
Ponieważ organy te pracują
nieustannie
od
momentu
narodzenia, przez 24 godziny na
dobę potrzebują dodatkowego
wsparcia. Takim wsparciem mogą
być naturalne substancje zawarte
w różnego rodzaju roślinach oraz
owocach i warzywach.

Tego
Ci trzeba:
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Tego Ci trzeba:

Czekoladowy
sojusznik
Składniki:
- banan
- 2 daktyle
- szklanka mleka roślinnego
- 2 łyżki naturalnego kakao
- herbaciana łyżka Adaptogen Mix
- łyżka stołowa Pasty Arachidowej Bananowej
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Przygotowaliśmy Adaptogen Mix, ponieważ nie możemy Was wesprzeć podczas
codziennej walki ze stresem, rozwiązując
wasze problemy, ale adaptogeny zawarte w naszym miksie, zawalczą o przywrócenie równowagi w organizmie. Skuteczność tych roślin polega na tym, że
oddziaływują na cały organizm, nie na
poszczególne organy. Pomagają nam od
środka przystosować się do trudnych,
stresujących warunków, działając jak
najlepszy, wewnętrzny sojusznik.
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Tego Ci trzeba:

Bomba na
odporność

Składniki:
- mandarynka
- banan
- marchewka
- szklanka soku pomarańczowego
- pół wyciśniętej cytryny
- 2 łyżki jogurtu naturalnego
- stołowa łyżka Pasty Arachidowej Bananowej
- herbaciana łyżka Immunity Booster
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Immunity Booster, czyli odporność. To indywidualna
cecha każdego człowieka, która odpowiada za
umiejętność radzenia sobie z otaczającymi go
wirusami, bakteriami, grzybami, roztoczami i różnego rodzaju patogenami. Patogeny mogą występować w wodzie, powietrzu oraz w przetworzonej i
konserwowanej chemicznie żywności. Odporność –
nabywana jest od momentu urodzenia i kształtuje
się do okresu dojrzewania, po tym czasie każdy z nas
musi utrzymywać ją na odpowiednim poziomie, aby
nie zapadać na różnego rodzaju choroby. Otaczająca
nas natura i przyroda posiada wiele roślin, ziół oraz
owoców i warzyw, które dostarczają organizmowi
człowieka odpowiednich substancji aktywnych, dla
wspierania układu odpornościowego.
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Tego
Ci trzeba:

Różowa siła
na stawy

Składniki:
- garść borówek lub jagód
- pół awokado
- banan
- stołowa łyżka Miazgi Arachidowej Smooth
- garść nasion chia
- szklanka mleka roślinnego
- herbaciana łyżka Perfect Collagen
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Ponieważ kompleks ten wspomaga regenerację i odbudowę
chrząstki stawowej, produkcję
kolagenu na powierzchni kości
i stawów, a także produkcję mazi
i płynów w stawach, które odpowiadają za ich prawidłowe funkcjonowanie. To połączenie uzupełnia
także produkcję kolagenu w
ścięgnach i więzadłach, które zaś
stabilizują nasze stawy, wzmacniają strukturę włosa oraz regenerację
paznokci i skóry.

www.sogood.pl

www.sogood.pl

str. 17

Nasze
produkty

So good!® Green Detox. Suplement diety
Porcja: 9 g (~1 łyżeczka)
Ilość porcji w opakowaniu: 20
Zawartość w
9g
Błonnik jabłkowy
5000 mg
Sproszkowana spirulina
1036 mg
Proszek Chlorella
763 mg
Proszek z liści czystka
691 mg
Proszek z liści moringi olejodajnej
500 mg
Proszek z lecytyny sojowej
272 mg
Ekstrakt z owoców czarnego bzu
201 mg
Proszek z trawy jęczmiennej
79 mg
Proszek z trawy pszenicznej
79 mg
Proszek z ziaren owsa
78 mg
Proszek z owoców jabłek
78 mg
Proszek z liści lucerny
65 mg
Ekstrakt z liści miłorzębu
50 mg
dwuklapowego

So good!® Beauty Marine Collagen. Suplement diety
Porcja: 7 g (~1 łyżeczka)
Ilość porcji w opakowaniu: 30
Zawartość w
7g
Kolagen rybi Peptan® F
5000 mg
Proszek z owoców dzikiej róży
666,6 mg
Proszek z owoców camu camu
580 mg
Proszek z owoców baobabu
333,3 mg
Ekstrakt z owoców aceroli
320 mg
w tym witamina C
80 mg (100% RWS)
Kwas hialuronowy
100 mg
%RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

So good!® Red Antioxidants. Suplement diety
Porcja: 9 g (~1 łyżeczka)
Ilość porcji w opakowaniu: 20
Zawartość w
9g
Błonnik z czarnej porzeczki
5000 mg
Ekstrakt z owoców dzikiej róży
800 mg
Ekstrakt z owoców aceroli
750 mg
w tym witamina C
187,5 mg (234% RWS)
Proszek z korzenia czerwonego buraka
750 mg
Ekstrakt z owoców acai
330 mg
Ekstrakt z owoców czarnego bzu
250 mg
Proszek z owoców czerwonej porzeczki
200 mg
Proszek z owoców wiśni
200 mg
Ekstrakt z owoców żurawiny
200 mg
Proszek z jagód goji
150 mg
Proszek z owoców guavy
100 mg
Proszek z owoców malin
100 mg
Proszek z owoców baobabu
50 mg
Proszek z jagód
50 mg

So good!® Perfect Collagen. Suplement diety
Porcja: 5 g (~1 łyżeczka)
Ilość porcji w opakowaniu: 90
Zawartość w

5g

10 g

15 g

Hydrolizowany kolagen

2733,3 mg

5466,7 mg

8200 mg

Metylosulfonylometan (MSM)

666,7 mg

1333,3 mg

2000 mg

500 mg

1000 mg

1500 mg

w tym glukozamina

300 mg

600 mg

900 mg

Siarczan chondroityny

400 mg

800 mg

1200 mg

360 mg

720 mg

1080 mg

Siarczan glukozaminy

w tym chondroityna
Witamina C

291,6 mg (365% RWS) 583,4 mg (729% RWS) 875 mg (1094% RWS)

Sproszkowany owoc dzikiej róży

208,3 mg

416,7 mg

625 mg

Ekstrakt z owoców aceroli

166,6 mg

333,4 mg

500 mg

w tym witamina C

41,6 mg (52% RWS)

83,4 mg (104% RWS)

125 mg (156% RWS)

33,3 mg

66,7 mg

100 mg

Kwas hialuronowy
%RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

%RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

Już wkrótce
So good!® Immunity Booster. Suplement diety
Porcja: 9 g (~1 łyżeczka)
Ilość porcji w opakowaniu: 20
Zawartość w
9g
Błonnik jabłkowy
5000 mg
Proszek z kłącza kurkumy
750 mg
Ekstrakt z owoców dzikiej róży
500 mg
Ekstrakt z owoców aceroli
500 mg
w tym witamina C
125 mg (156% RWS)
Cynamon mielony
250 mg
Proszek z kłącza imbiru
250 mg
Proszek z owoców rokitnika zwyczajnego
250 mg
Proszek z owoców wiśni
200 mg
Ekstrakt z owoców żurawiny
200 mg
Proszek z jagód goji
150 mg
Proszek z owoców granatu
125 mg
Czosnek mielony
125 mg
Ekstrakt z owoców czarnego bzu
125 mg
Proszek z korzenia chrzanu
125 mg
Proszek z owoców guavy
100 mg
Proszek z owoców malin
100 mg
Proszek z owoców baobabu
50 mg
Proszek z jagód
50 mg
%RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
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So good!® Adaptogen Mix. Suplement diety
Porcja: 9 g (~1 łyżeczka)
Ilość porcji w opakowaniu: 20
Zawartość w
9g
Błonnik kakaowy
5000 mg
Cynamon mielony
750 mg
Proszek z kłącza kurkumy
750 mg
Ekstrakt z owoców czarnego bzu
662 mg
500 mg
Proszek z owoców granatu
Proszek z lecytyny sojowej
272 mg
Sproszkowana spirulina
186 mg
Ekstrakt z liści bakopy drobnolistnej 120 mg (60 mg)
(50% bakozydów)
Ekstrakt z korzenia ashwagandy
100 mg (1,5 mg)
(1,5% witanolidów)
Ekstrakt z liści miłorzębu
80 mg
dwuklapowego
Proszek Chlorella
51 mg
Ekstrakt z korzenia różeńca
50 mg (1,5 mg)
górskiego (3% rozawin)
Proszek z korzenia żeń-szenia
5 mg
syberyjskiego
Proszek z korzenia traganka
4 mg
błoniastego
Ekstrakt z liści zielonej herbaty
3 mg
Ekstrakt z pestek winogron
2 mg
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Wyprodukowano w UE:
Fitness Authority® Sp. z o.o.
ul. Konna 40,
80 -174 Otomin, Polska
www.sogood.pl
www.fanutrition.eu

@sogoodpl
@fa_sogood

