Your Daily Schedule
- 500ml 10:00 AM Drink Almond Milk
Γάλα αμυγδάλου // Almond Milk
Αγαύη // Agave syrup
Βούτυρο Καρύδας // Coconut bliss
12:00 PM Drink Root Boost
Καρότο // Carrot
Μήλο // Apple
Λεμόνι // Lemon
Παντζάρι // Beetroot
Σπανάκι // Spinach
3:00 PM Drink Lemon Ginger Tonic

Cleansing

Λεμόνι // Lemon
Αγαύη // Agave syrup
Τζίντζερ // Ginger
Κουρκουμάς // Turmeric
Πιπέρι Καγιέν // Cayenne pepper
6:00 PM Drink Vital Green
Αγγούρι // Cucumber
Μήλο // Apple
Λεμόνι // Lemon
Σπανάκι // Spinach
Μαϊντανός // Parsley

Plan Juices

8:00 PM Drink Power Green
Αγγούρι // Cucumber
Αχλάδι // Pear
Σέλερυ // Celery
Λεμόνι // Lemon
Σιταρόχορτο // Wheatgrass
Σπανάκι // Spinach

Please note these are optimum timings. If your personal
schedule does not allow for these please follow it as
closely as possible.
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Your Daily Schedule
- 500ml -

9:00 AM Healthy Green
Ένας υγιεινός πράσινος χυμός με μία νότα γλύκας από
το μήλο.
Σπανάκι // Spinach
Αγγούρι // Cucumber
Πράσινο μήλο // Green Apple
Σέλερυ // Celery
Λεμόνι // Lemon
Τζίντζερ // Ginger

11:00 AM Sweet Green
Χυμός γεμάτος με θρεπτικά συστατικά και αρκετά
γλυκός ώστε να αρέσει και σε ανθρώπους που δεν είναι
συνηθισμένοι σε πιο “πράσινους” χυμούς λαχανικών.
Ανανάς // Pineapple
Αγγούρι // Cucumber
Πράσινο Μήλο // Green Apple
Δυόσμος // Peppermint

2:00 PM Classic Beet
Ο χυμός παντζαριού κάνει απίστευτο καλό στο αίμα και
την κυκλοφορία του, γι’ αυτό ειναι και πολύ αγαπημένος
στους αθλητές.

your summer
detox plan

Πορτοκάλι // Orange
Παντζάρι // Beetroot
Σπανάκι // Spinach
Αγγούρι // Cucumber

5:00 PM Spicy Watermelon
Ένας φανταστικός καλοκαιρινός χυμός με μία νότα από
Νότιο Αμερική. Μια υπέροχη, δροσιστική προσθήκη σε
ένα juice cleanse.
Καρπούζι // Watermelon
Παντζάρι // Beetroot
Λεμόνι // Lime
Δυόσμος // Peppermint
Πράσινο Μήλο // Green Apple

7:00 PM Carrot Blend
Ένας χυμός βασισμένος στο καρότο είναι υπέραπαραίτητος σε κάθε πρόγραμμα αποτοξίνωσης.
Καρότο // Carrot
Κόκκινο Μήλο // Red Apple
Πράσινο Μήλο // Green Apple
Τζίντζερ // Ginger
Λεμόνι // Lemon
Please note these are optimum timings. If your personal
schedule does not allow for these please follow it as
closely as possible.
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9:00 PM Classic Nut Mylk
Ένα υπέροχο γάλα αμυγδάλου χωρίς λακτόζη και
ελάχιστα γλυκό με την προσθήκη της βανίλιας.
Γάλα Αμυγδάλου // Almond milk
Χουρμάδες // Dates
Βανίλια // VanillaΛεμόνι // Lemon

Getting the most out
of your CLEANSE
Here are a few top tips. Please check the FAQ section on our website if your don’t ﬁnd
what you’re looking for here www.purejuicebar.gr
REST
Try to get eight hours of sleep a night during
your cleanse. It’s important to give your body
time to recover and recharge. Keep your work
load and social schedule as light as possible.
WATER
Drink plenty of clean, ﬁltered water in addition to your juices. Also experiment with noncaﬀeinated herbal teas. Our favorites that are
especially good for detoxing are fennel, dandelion, ginger and matcha teas.
EXERCISE
We recommend that you exercise gently and
prioritize rest. The more you exercise, the
more you need to recover. When exercise or
recovery is occurring, the body moves energy
to these areas and away from deeper detoxiﬁcation. So while cleansing, skip your usual
gym sessions and instead do some gentle
yoga or go for a walk. Light exercise helps to
eliminate toxins by activating the lymphatic
system.
SNACKS
Cleansing is not a competition and you are
not trying to push your body to its limits.
Some people have a faster metabolism or
better blood sugar stability than others and
some are also experienced at fasting. Overall, it is preferable to have one or two of our
suggested snacks and complete the cleanse
feeling well and positive about your experience. We recommend you snack on: almonds
or pumpkin seeds, avocado, berries, apples
or pears.

HEADACHES
9 times out of 10 these are due to caﬀeine
withdrawal, especially if you get a headache
during the ﬁrst day of your cleanse. They are
most likely if you drink more than one cup
of coﬀee per day, or other caﬀeinated ﬁzzy
drinks, and you haven’t reduced your intake
at the preparation stage. Drink lots of water
and get ample rest. If headaches get really
strong, have half a cup of coﬀee or a caﬀeinated green tea and a small snack.
NUTRITIONIST SUPPORT
With great pleasure we oﬀer to all Pure Juice
Bar juicers that select to take our detox plan
for ﬁrst time a free 30min session with our
specialist nutritionist. In this session guidance
will be given on how to optimally utilize the
detox plan and the intakes for your body as
well as nutritional tips and answer questions
you may have regarding diet habits.
IMPORTANT NOTES
Although we are happy to provide services
that may help you to improve your health and
well being, we do not ‘treat’ or aim to ‘cure’
any disease. Pure Juice Bar cleanse is a specialist plan that should be treated as such. It
is not intended for permanent or long term
use. If you would like to discuss the frequency with which it may be beneﬁcial for you to
undertake the cleanse please contact us on
purejuicebargr@gmail.com. Health may also
be maintained by adopting a long term well
balanced diet.

Cold Pressed JUICE
CLEANSE plan
Στο PURE JUICE BAR πιστεύουμε ότι τα προγράμματα του cleansing με χυμούς, είναι κάτι επωφελές
επιπλέον της κατανάλωσης σε καθημερινή βάση μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής.
Έτσι, έχουμε δημιουργήσει με προσοχήμια σειρά από προγράμματα cleansing 1/3/5/7 ημερών
που μπορείτε να ακολουθήσετε με ασφάλεια, όπως και όταν τα επιλέξετε. Το πρόγραμμα του
cleansing καθαρίζει τον οργανισμό δεν είναι μια δίαιτα, είναι μια μορφή υγρής διατροφής. Οι
χυμοί μας, περιλαμβάνουν μια ποικιλία από φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά χωρίς λακτόζη,
με τρόπο ώστε να παρέχουν επαρκή καύσιμα για την υποστήριξη του σώματος σας.

Αξίζει να εξετάσετε το ενδεχόμενο του cleansing εάν:

Μπορεί να σας βοηθήσει
να αισθάνεστε:

•

νιώθετε διαρκώς μια υποτονικότητα

•

καθαρότεροι και πιο ανάλαφροι

•

παρατηρείτε πεπτικές ενοχλήσεις όπως
φούσκωμα ή αργή λειτουργία του εντέρου

•

ενεργοί και αναζωογονημένοι

•

μεγαλύτερη επίγνωση του τι
βάζετε στο σώμα σας

•

το δέρμα σας δεν είναι φρέσκο και λαμπερό

•

έχετε μερικά πεισματάρικα κιλά που θέλετε να
απαλλαγείτε

•

ξεκούραστοι και
εξισορροπημένοι

•

είστε επιρρεπείς σε ζαχαρούχα τρόφιμα ή την
καφεΐνη

•

μεγαλύτερο κίνητρο για να
συνεχίσετε έναν υγιεινό τρόπο
ζωής

Τι είναι οι cold pressed (υδραυλικής συμπίεσης) χυμοί:

Η διαφορά ανάμεσα σε ένα χυμό που παρασκευάζεται σε ένα συμβατικό αποχυμωτή από ένα
φρέσκο φυσικό χυμό που παρασκευάζεται με τη μέθοδο της υδραυλικής συμπίεσης είναι ότι οι
συγκεκριμένοι χυμοί διατηρούν σχεδόν άθικτες τις θρεπτικές ουσίες και τα ένζυμα των φρούτων
και λαχανικών, ταυτόχρονα, τα συστατικά τους δεν οξειδώνονται, ενώ παρατείνεται η διάρκεια
ζωής τους στο ψυγείο για 72 ώρες. Το μηχάνημα που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή των
cold pressed χυμών που σας προσφέρουμε στο Pure Juice Bar είναι το Norwalk Juicer model 280,
το καλύτερο παγκοσμίως μηχάνημα για τον συγκεκριμένο σκοπό. Κατασκευάζεται χειροποίητα
στην Αμερική και ο δημιουργός του, Dr. Norman Walker, είναι πρωτοπόρος στον τομέα του juicing και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους καθηγητές της υγιεινής διατροφής.

