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Tip

Super elixír vytvorila austrálska expertka na výživu Si-
mone Laubscher s modelkou Elle Macphers. Hádali by 
ste jej 53 rokov?! Táto čierna fľaštička obsahuje 45 kľú-

čových ingrediencií, ktoré spomaľujú starnutie, dodávajú 
energiu, zmierňujú stres, posilňujú imunitu a pri dodržiava-
ní správnej životosprávy pomáhajú pri chudnutí. Mávli ste 
rukou, že zasa nejaký syntetický výživový doplnok? Super 
elixír nemá konkurenciu! Zelená zmes sa získava zo super-
potravín bez tepelnej úpravy tak, aby ich telo dokázalo ľah-
ko absorbovať a spracovať. Všetky tieto zložky sú v špeciál-
nej čiernej sklenenej dóze, ktorá je odolná proti UV žiareniu 
a tým udržuje živiny neporušené a v stopercentnom stave.

„Pre mňa je najdôležitejšie, 
ako sa cítim. Zistila som, 
že ak moje telo získa 
správne živiny, vidieť to 
aj navonok,“ prezradila 
modelka Elle Macpherson.

ÚČINKY SUPER ELIXÍRU:
• Podporuje zásadité prostredie organizmu • Je vhodný 
aj pre vegánov a je prirodzene sladený • Je prírodným 
zdrojom omega-3 kyselín, vlákniny, vitamínov a mine-
rálov • Pozitívne pôsobí na hormonálne zmeny • Podpo-
ruje pečeň • Zmierňuje vplyv stresu na ľudský organiz-
mus • Obnovuje vitalitu a prispieva celkovému zlepšeniu 
zdravotného stavu • Neobsahuje mliečne a konzervačné 
látky, neobsahuje lepok • Obsahuje len kvalitné super-
potraviny, upravené špeciálne bez tepla • Podporuje op-
timálnu funkciu celého ľudského tela, posilňuje imunitu 
• Výborne chutí

Krásna
Viete, čo pijú hviezdy, aby ostali 
navždy mladé? Super elixír! 
S ich telom robí hotové zázraky.
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AKO TO CELÉ FUNGUJE?
Aby ste zbadali zmeny už po mesiaci, stačia vám dve čajo-
vé lyžičky denne zmiešané s obyčajnou alebo kokosovou 
vodou či s obľúbeným smoothie – a zázračný nápoj je na 
svete! Super elixír vám rozžiari pleť, budete mať po ňom 
krásne vlasy plné lesku, ploché bruško, zvýši sa príval ener-
gie a zlepší sa váš zdravotný stav. Čisto prírodný a plnohod-
notný denný multivitamín z najkvalitnejších surovín a  or-
ganických doplnkov sa ručne vyrába v Austrálii zo zeleniny 
zbavenej pesticídov a najčistejšieho rastlinného proteínu. 
A tak vstrebať ho, na rozdiel od syntetických prípravkov, je 
pre telo hračka E

OBĽÚBENÝ RECEPT 

ELLE MACPHERSON

3 300 ml kokosovej vody 3 pol 

avokáda 3 maliny 3 hrsť šp
ená-

tu 3 2 čajové lyžičky super elixíru 

3 The Super Elixir a veľa ďalších 

produktov a značiek môžete kúpiť 

na www.cclinic.sk


