
 

 
 

SOHO IMUNITY BOOSTER & DETOX 
 

Vyvinuli jsme pro vás již druhou edici třídenní podzimní 
kúry, která nejenom podpoří imunitu v podzimním čase, 
ale očistí vaše tělo od přebytečných tukových polštářků, 

zlepší zažívání a dodá tolik potřebnou energii do 
nadcházejících kratších dní. 

 
Náš tým složený z našich špičkových kuchařů a výživového 
poradce, na složení drinků pečlivě pracoval, aby výživové 

hodnoty tvořily nejenom vyvážený balance, ale také skvěle 
chutnaly a přinášely vám pestrost v chuti detoxikačního 

jídelníčku. 
 

Koktejly obsahují to nejkvalitnější šťavnaté ovoce, zeleninu 
a bylinky plné aktivních látek, enzymů, vitamínů, minerálů 

a vlákniny. Oproti jiným však obsahují i jednu z 
nejúčinnějších detoxikačních látek na světě, aktivní černé 

uhlí, vlákninu z rýžového rozvaru, či špičkový mořský 
kolagen, který dokonale vyživí pleť, vlasy či nehty. 

Receptury všech drinků obsahují ručně sbírané bylinky z 
eko farmy u Prahy, které nejen skvěle chutnají, ale svými 

výživovými hodnotami významně přispívají k vitamínovému 
a minerálnímu profilu našich drinků. 

 
Ať už o tyto naboostované drinky doplníte svůj běžný jídelníček či vyzkoušíte 3 denní intenzivní imunitní a 
detoxikační kůru, můžete si být jistí, že vaše tělo dostane maximální možné množství vitamínů, minerálů, 

stopových prvků, kolagenu, které obzvláště v této době tak intenzivně potřebujeme! 
 

 
Třídenní kúra obsahuje: 
 

černá citronáda / ID ACTIVATOR BOOSTER / 50ml 

100% aktivní přírodní černé uhlí, citronová šťáva, mořská 
sůl, mořský kolagen – pomeranč, voda 

snídaně / WAKE ME UP - the morning shake / 500ml 

mandlové mléko, banán, borůvky, skořice, med, protein - 
banán 

oběd / GREEN DEFENCE - something special for 
lunch / 500ml 

domácí rýžový rozvar z jasmínové rýže, mango, avokádo, 
špenát, koriandr, máta, citronová tráva, limetka, chilli 

večeře / CREAMY EVENING PLEASURE - delicious 
velvet shake for dinner/ 500ml 

jablko, mrkev, zázvor, pomeranč, limetka, lískové oříšky, 
protein - vanilka 

 
Doporučení 

 

V případě užití drinků za účelem detoxu pijte hodně vody, mátový a zázvorový čaj. 
V případě užití detoxu na posílení imunity, doporučujeme ideálně maximálně jedno teplé a lehké jídlo denně. 

 

 
Cena třídenní podzimní kúry:  1.890,- Kč 


