
Przepisy
na zdrowe koktajle



Beauty
    cocktails
Pyszne koktajle dla urody z wykorzystaniem pro-
duktów Noble Health z serii Beauty Line.

SPRAWDŹ BEAUTY LINE

https://sklep.noblehealth.com/kategoria/beauty-line?utm_source=ebook&utm_medium=koktajle-new&utm_campaign=ebook-koktajle-new-beauty


ELIKSIR MŁODOŚCI

Składniki
kefir lub jogurt naturalny 1,5% – 200 ml 
1/2 małego dojrzałego awokado
łyżka stołowa soku z cytryny
łyżka siekanej zielonej pietruszki
łyżka otrąb owsianych
łyżka KOLAGENU z witaminą C

Do koktajlu
i nie tylko polecamy: 

Sposób przyrządzenia
Wszystkie składniki miksuj ze sobą do 
uzyskania gładkiej masy.



Składniki
200 ml herbaty z pokrzywy
1 banan
1 kiwi
3 truskawki
1 łyżka KOLAGENU z witaminą C
1 sproszkowana tabletka Biotyny na 
włosy +krzem

Sposób przyrządzenia
Herbatę parzymy i czekamy aż wystyg-
nie. Dodajemy do niej owoce i blenduje-
my na gładką masę.

Do koktajlu
i nie tylko polecamy: 

na zdrowe włosy



Składniki
2 garście zielonych liści 
(np. mieszanka szpinaku i jarmużu)
2 jabłka, 1 banan, 1 kiwi, 2 pomarańcze
1 limonka,1 łyżeczka nasion chia

1 łyżka KOLAGENU z witaminą C

1 sproszkowana tabletka Get Slim Cellulite

Sposób przyrządzenia
Kiwi, banana i jabłka obieramy. Z po-

marańczy i limonki wyciskamy sok. Wrzu-

camy wszystko do kielicha blendera i mik-

sujemy.

na cellulit

Do koktajlu
i nie tylko polecamy: 



Health
   cocktails
Pyszne koktajle na zdrowie z wykorzystaniem 
produktów Noble Health z serii Health Line.

SPRAWDŹ HEALTH LINE

https://sklep.noblehealth.com/kategoria/health-line?utm_source=ebook&utm_medium=koktajle%20new&utm_campaign=ebook-koktajle-new-health


Składniki
starte buraki ćwikłowe

1 starty seler, 3 ząbki czosnku

5 łyżek drobno posiekanej natki pietruszki

1 łyżeczka startego chrzanu

szczypta soli i pieprzu

1 łyżka KOLAGENU z glukozaminą
i witaminą C
proszek z 1 kapsułki Witaminy C

Sposób przyrządzenia
Zmiksuj wszystkie składniki, dopraw

i rozcieńcz odrobiną wody niegazowanej.

Do koktajlu
i nie tylko polecamy: 

na poprawę odporności 



Składniki
2 średnie pomidory

pół szklanki jogurtu

po łyżce koperku lub natki

łyżka KOLAGENU z glukozaminą 
i witaminą C
25 ml Prodetox Activ+

Sposób przyrządzenia
Obrane ze skóry pomidory zmiksuj

z ziołami i jogurtem.

Do koktajlu
i nie tylko polecamy: 

Lepsze trawienie



Składniki
2 marchewki

2 pomarańcze

250 mg kurkumy w proszku

1 szklanka wody (250 ml)

łyżka KOLAGENU z glukozaminą 
i witaminą C
25 ml Prodetox Activ+

Sposób przyrządzenia
Wyciśnij sok z dwóch pomarańczy. 
Umyj marchewki i pokrój na kilka 
mniejszych części, co ułatwi późnie-
jsze ich połączenie z innymi skład-
nikami. Po umieszczeniu marchewki 
w blenderze, dodaj szklankę wody, 
wyciśnięty sok z pomarańczy i łyżec-
zkę kurkumy. Wszystko miksuj ze 
sobą aż do momentu uzyskania jed-
nolitej masy, a później najlepiej 
spożyj na czczo.

dla stawów

Do koktajlu i nie tylko polecamy: 



Składniki
2 marchewki
5–6 truskawek
pół szklanki jogurtu
pół szklanki soku z pomarańczy
2 łyżki poppingu amarantusowego
łyżka orzechów
łyżka KOLAGENU z glukozaminą
i witaminą C
proszek z 1 kapsułki Aceroli

Sposób przyrządzenia
Wyciśnij sok z marchewki, zmiksuj
z resztą składników.

Do koktajlu
i nie tylko polecamy: 

na stres oksydacyjny



na dobry wzrok

Do koktajlu
i nie tylko polecamy: 

Składniki
250 ml mleka sojowego
50 g mrożonych lub świeżych jagód
2 suszone morele
2-3 orzechy pekan
1 łyżeczka nasion sezamu
1 łyżeczka syropu klonowego
1 łyżka KOLAGENU z glukozaminą
 i witaminą C

Sposób przyrządzenia
Suszone morele i orzechy pekan zalej 
ciepłą wodą i odstaw na 20 minut. Po 
tym czasie odcedź, opłucz pod bieżącą 
wodą i umieść w misie blendera. Dodaj 
jagody, mleko sojowe, nasiona sezamu 
i syrop klonowy. Miksuj aż do uzyskania 
gładkiej konsystencji.



dla zdrowia

Składniki
1 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej
2 łyżki borówek lub jagód
1 figa, 4-6 migdałów
1 szklanka wody mineralnej 
lub mleka migdałowego
½ łyżeczki kurkumy
listki świeżej mięty
1 łyżka KOLAGENU z glukozaminą
i witaminą C
2 sproszkowane tabletki Duo Spirulin

Sposób przyrządzenia
Ugotowaną kaszę jaglaną zmiksuj z po-
zostałymi składnikami na gładki koktajl 
krem.Dodaj kurkumę, świeże borówki 
lub jagody i udekoruj listkami świeżej 
mięty. Wymieszaj delikatnie i zjedz z roz-
koszą.

Do koktajlu i nie tylko polecamy: 



Składniki
1 szklanka wody
7 g cynamonu
2 szklanki kawałków ananasa
1 szklanka płatków owsianych
1 szklanka świeżo wyciśniętego soku
 z pomarańczy
40 g zmielonych migdałów
40 g miodu
1 łyżka KOLAGENU z glukozaminą
i witaminą C
proszek z 1 kapsułki Witaminy C

Sposób przyrządzenia
Płatki owsiane ugotuj według instrukc-
ji na opakowaniu. Po ugotowaniu 
odstaw do ostudzenia. Do blendera pr-
zelej sok pomarańczowy, wsyp cyna-
mon, migdały i dodaj miód. Na koniec 
dołóż kawałki ananasa i miksuj przez 
30 sekund.

łagodzący bóle stawów

Sposób przyrządzenia
Ugotowaną kaszę jaglaną zmiksuj z po-
zostałymi składnikami na gładki koktajl 
krem.Dodaj kurkumę, świeże borówki 
lub jagody i udekoruj listkami świeżej 
mięty. Wymieszaj delikatnie i zjedz z roz-
koszą.

Do koktajlu i nie tylko polecamy: 



Sposób przyrządzenia
Płatki owsiane ugotuj według instrukc-
ji na opakowaniu. Po ugotowaniu 
odstaw do ostudzenia. Do blendera pr-
zelej sok pomarańczowy, wsyp cyna-
mon, migdały i dodaj miód. Na koniec 
dołóż kawałki ananasa i miksuj przez 
30 sekund.

Składniki
50 g rukoli
1 gruszka
1 mandarynka
kilka listków mięty
1/2 limonki
1 łyżka KOLAGENU z glukozaminą 
i witaminą C
proszek z 1 kapsułki Aceroli

Sposób przyrządzenia
Miksuj wszystko do uzyskania 
jednolitej konsystencji.

witalność i regeneracja

Do koktajlu
i nie tylko polecamy: 



Slim coctailsSlim
cocktails
Pyszne koktajle na dobrą �gurę 
z wykorzystaniem produktów Noble Health
z serii Slim Line.

SPRAWDŹ SLIM LINE

https://sklep.noblehealth.com/kategoria/slim-line?utm_source=ebook&utm_medium=koktajle%20new&utm_campaign=ebook-koktajle-new-slim


przyśpieszający  
spalanie tłuszczy

Składniki
2 pomarańcze
1 grapefruit
1-2 kiwi
pół łyżeczki cynamonu
pół łyżeczki miodu
1-2 łyżeczki sezamu
1-2 łyżeczki pestek dyni
3-4 kostki lodu lub ćwierć szklanki wody
łyżka KOLAGENU z witaminą C
Proszek z 2 kapsułek Fit Body Control

Sposób przyrządzenia
Pomarańcze, kiwi, grapefruit miksuj 
przez 3 minuty, dodaj miód i zmikso-
wane: cynamon, pestki dyni, sezam. Wr-
zuć kostki lodu lub dodaj wody. Całość 
zmiksuj ponownie. Możesz przechowy-
wać do 24 godzin w lodówce.

Do koktajlu i nie tylko polecamy: 



usuwanie nadmiaru wody

Do koktajlu
i nie tylko polecamy: 

Sposób przyrządzenia
Pomarańcze, kiwi, grapefruit miksuj 
przez 3 minuty, dodaj miód i zmikso-
wane: cynamon, pestki dyni, sezam. Wr-
zuć kostki lodu lub dodaj wody. Całość 
zmiksuj ponownie. Możesz przechowy-
wać do 24 godzin w lodówce.

Składniki
50 g rukoli
1 pęczek świeżej natki pietruszki
1 obrany ogórek
1 jabłko
1 dojrzały banan
1-2 filiżanki wody
 łyżka KOLAGENU z witaminą C
2 sproszkowane tabletki Hydrodren

Sposób przyrządzenia
Zmiksuj wszystkie składniki. Delektuj 
się smakiem.



Sposób przyrządzenia
Zmiksuj wszystkie składniki. Delektuj 
się smakiem.

spalacz tłuszczu z brzucha

Składniki
Jogurt grecki 

1 łyżka masła migdałowego 

1/2 szklanki mrożonych jagód 

1/2 szklanki mrożonego ananasa 

1 szklanka posiekanego jarmużu

3/4 szklanki wody

1 łyżka KOLAGENU z witaminą C

sproszkowane 2 tabletki

Get Slim Morning & Night na dzień

Sposób przyrządzenia
Składniki mieszamy w blenderze
i delektujemy się smakiem.

Do koktajlu i nie tylko polecamy: 



Sposób przyrządzenia
Składniki mieszamy w blenderze
i delektujemy się smakiem.

NA SPALANIE TŁUSZCZU

Składniki
1 pomidor
4 gałązki natki pietruszki
2 selery naciowe
1 pomarańcza
1 cebula dymka
1 rzodkiewka
1 zielona papryka
1 grejpfrut
1 łyżka KOLAGENU z glukozaminą 
i witaminą C
proszek z 2 kapsułek Fit Body Control

Sposób przyrządzenia
Wszystkie składniki należy zmiksować 
w blenderze. Sok należy pić przed pier-
wszym posiłkiem danego dnia.

Do koktajlu i nie tylko polecamy: 



Zadbaj o swoje zdrowie, 
urodę i dobrą sylwetkę!



Produkty na koktajle 
urodowe

BEAUTY LINE

Produkty na koktajle 
na zdrowie

HEALTH LINE

Produkty na koktajle 
odchudzające

SLIM LINE

https://sklep.noblehealth.com/kategoria/slim-line?utm_source=ebook&utm_medium=koktajle%20new&utm_campaign=ebook-koktajle-new-slim
https://sklep.noblehealth.com/kategoria/health-line?utm_source=ebook&utm_medium=koktajle%20new&utm_campaign=ebook-koktajle-new-health
https://sklep.noblehealth.com/kategoria/beauty-line?utm_source=ebook&utm_medium=koktajle-new&utm_campaign=ebook-koktajle-new-beauty

