LOOK GOOD
NO DAMN NONSENSE

JUIZ~S Everyday abonnement

JUIZ~S pakketten
Hoe werkt JUIZ~S Everyday?

Waarom JUIZ~S Everyday?

Voor iedereen die iedere dag een JUIZ~S
momentje wil inplannen hebben wij de JUIZ~S
Everyday abonnementen ontwikkeld. Je ontvangt
dan iedere maand een doos met 20 liquid salads
van JUIZ~S. We bieden drie verschillende pakketten
aan: de Everyday, Sports en Green Morning.
Ontvang je liever een andere selectie van onze
sappen? Mail dan je voorkeur door naar info@juizs.nl
en we passen de samenstelling van het pakket voor
jou aan.

Slechts 2% van de Nederlandse bevolking haalt
het advies om dagelijks 250 gram groente te eten
(bron: RTL Nieuws 16/10/2016), en wellicht herken
je jezelf hier ook een beetje in. Genoeg groenten
eten schiet er vaak bij in. Daarom is het JUIZ~S
Everyday abonnement ontwikkeld: een pakket met
een maandvoorraad van onze liquid salads met
daarin minimaal 1 kilogram geperste groenten. De
sapjes worden maandelijks bij je thuisbezorgd en jij
mag kiezen welke selectie liquid salads er jou kant
op komen.

Zodra je aanmeldingsformulier is ontvangen nemen
we zo snel mogelijk persoonlijk contact met je op
om een leverdatum af te spreken. Om de JUIZ~S
Everyday pakketten voor een zo laag mogelijke prijs
aan te bieden vragen we je om een abonnement
van minimaal 3 maanden af te sluiten. Daarna ben je
vrij om het abonnement stop te zetten of om door te
gaan met JUIZ~S Everyday.

BEKIJK PRODUCT

Everyday
Sap voor elke ochtend en/of lunch
Wil je keer een lichte lunch? Vervang je
eten door een liquid salad van JUIZ~S en
eet er eventueel iets kleins bij.

BEKIJK PRODUCT

De sapjes heten niet voor niets liquid salads:
groenten zijn de basis van onze sappen. Ze zijn
daarom ook van andere kwaliteit dan de sappen uit
de supermarkt en sommige sappenbars. De basis
van hun sapjes is meestal fruit met daarbij een
klein aandeel groenten. Bij JUIZ~S is dat precies
andersom, want alle liquid salads bevatten minimaal
70% groenten en door de speciale manier van
persen blijven de enzymen, vitaminen en mineralen
in de sap behouden.

Sports
Sap en Bites voor de sporter
Het JUIZ~S Sports pakket is speciaal
ontwikkeld als extra steuntje in de rug voor
de fanatieke sporters onder ons.

BEKIJK PRODUCT

Waarom JUIZ~S
Green morning
Sap voor elke ochtend
Begin elke werkdag groen met een groene
liquid salad van JUIZ~S!
Meer energie

4 weken houdbaar
in de koelkast

1 tot 1,5 kg groente
in een flesje

Zelf de
bezorgdatum kiezen

Waarom cold pressed?

Waarom shock-frozen, HPP, 100% troeploos én toch lang houdbaar?

Cold pressed juices zijn koud geperst en hebben
veel meer vitaminen, mineralen en enzymen dan
traditioneel sap dat is geperst met een sapcentrifuge.
De sappen worden niet verhit, gepasteuriseerd,
vermalen of gecentrifugeerd, maar enkel en alleen
koud geperst. Hierdoor ontstaat er geen verhitting of
oxidatie van de sappen en behouden ze alle goede
voedingstoffen. Door de groenten en fruit koud te
persen krijg je een maximum hoeveelheid sap en het
enige dat overblijft is droge pulp. Een levende sap,
bomvol goede vitaminen, mineralen en enzymen,
die het lichaam kan voeden en laten herstellen.

Door de sappen direct na het persen in te laten
vriezen door een shock freezer gaan er geen
vitaminen, enzymen en mineralen verloren. Zo kan jij
de liquid salads zonder verlies van voedingsstoffen
in je vriezer bewaren. Daarnaast behandelen we
de sapjes met de HPP techniek (High Pressure
Processing). Door deze nieuwe techniek waarbij de
flesjes onder hoge waterdruk worden gezet zit er
geen zuurstof meer in het sap.

Beetroot Acai
Basil

SCHRIJF MIJ IN VOOR JUIZ~S EVERYDAY

Carrot
Spinach

Zuurstof is namelijk de oorzaak waardoor verse
producten bederven. Hierdoor blijven de sappen
ondanks dat ze geen conserveringsmiddelen
bevatten of gepasteuriseerd zijn toch 4 weken lang
goed in de koelkast. Oftewel 100% troeploos en
precies lang genoeg houdbaar totdat je nieuwe box
met Everyday sapjes bij je wordt bezorgd!

Zucchini
Beetroot

Greens only
Watermelon

