
Zija .1 מזינה את המערכת
החיסונית של הגוף.

מערכת החיסון המורכבת של הגוף 
בנויה ממספר איברים ומטריליוני 

תאים, שכולם דורשים חומרי הזנה 
שנלקחים מתוך הצריכה הקלורית, 

על מנת לתפקד בצורה נכונה וטובה. 
מורינגה אוליפרה של Zija מספקת 

עשרות רבות של חומרים מזינים 
אלו, כולל ויטמינים, נוגדי-חמצון, 

נוגדי-דלקת, מינרלים וחומצות אמינו 
חיוניות.

Zija .2 מקדמת זרימת דם בריאה.
מחקרים משמעותיים לגבי צריכת 

מורינגה אוליפרה בבני אדם מצביעים 
בצורה חזקה על כך שהיא עשויה 

לתמוך בבריאות ובתפקוד מערכות 
זרימת הדם, הדם והלב ובמערכת 

הלב וכלי הדם.

Zija .3 הינה בעל זמינות
ביולוגית של 100%

שלא כמו תערובות מיצי פירות 
פופולריות אחרות, שעברו תהליכים 

רבים של פסטור, שינויים מלאכותיים, 
ומכילות צבעי מאכל מלאכותיים 
 Zija ,או חומרי טעם מלאכותיים
עושה שימוש בחומרים טבעיים 

בלבד, שבאמת נמצאים בטבע, כדי 
לקבל תערובת אופטימלית וטהורה 

שתורמת באופן אמיתי לבריאות.

Zija .4 מקדמת רמת גלוקוז
תקינה בדם.

התזונה הרגילה כיום היא הגורם 
התורם העיקרי לשכיחות הגבוהה 
של סוכרת במדינות המפותחות. 

Zija מספקת מגוון חומרים מזינים 
שעוזרים באיזון רמות הגלוקוז בדם 

בגוף. בנוסף, Zija ממותקת באמצעות 
סוכר קנים טהור בלבד, אשר בניגוד 
למרבית הסוכרים המרוכזים וחסרי 

החומרים המזינים שנמצאים כיום 
בשימוש נפוץ בתעשיית המזון, אינו 
תורם לרמות לא בריאות של גלוקוז.

Zija .5 עשירה באנזימים.
מחקרים מדעיים מצביעים באופן חזק 

על כך שסירוטינים מיטוכונדריאליים 
)קבוצה של אנזימים( שקיימים בכל 

תא, הם הווסתים הטובים ביותר 
שמפנים אנרגיה לשימור תאי. 

מורינגה אוליפרה עשירה מאוד 
באנזימים אלו, והם לא עוברים שינוי 

.Zija או ניזוקים כשאתם שותים

.Z-ATIN מספקת Zija .6
Zija Z-ATIN הינה שילוב יוצא דופן 

של חמשת החלקים מהם עשויה 
מורינגה אוליפרה, והם פועלים 

בסינרגיה כדי לספק את החומרים 
המזינים החשובים ביותר מהצמח 

וכדי לשפר את הספיגה ואת הניצול 
של הפרופיל המזין המרשים של 
Zija. Z-ATIN כולל: א( זיאטין, 

נוגד-חמצון עוצמתי; ב( קוורציטין, 
פלבונואיד שידוע ביכולתו לנטרל 

רדיקלים חופשיים ולהקל על 
דלקות; ג( בטא-סיטוסטרול, כוכב 

החומרים המזינים שחוסם את ייצור 
הכולסטרול "הרע" )LDL( ומגן 

מפני הצטברותו והוא חומר אנטי-
דלקתי בגוף; ד( חומצה קפאוילווינית 

)Caffeoylquinic Acid(, חומר 
אנטי-דלקתי עוצמתי נוסף שמועיל 

לגוף; ה( קמפרול, חומר מזין מרכזי 
שמקדם תפקוד תאי בריא בגוף.

Zija .7 נתמכת על ידי ממצאים 
מדעיים מודרניים.

מחקרים עדכניים, שכוללים מוסדות 
רפואיים ומדעיים מוכרים ובעלי שם 

עולמי בתחום הבריאות, מצביעים על 
כך שלמורינגה אוליפרה יש מספר 
רב של תכונות טיפוליות התורמות 

לבריאות תקינה. בין מכונים אלו 
נכללים בית הספר לרפואה על שם 

ג'ון הופקינס, ארגון הבריאות העולמי, 
המרכז לבקרת מחלות והמכונים 

הלאומיים לבריאות.

Zija .8 מספקת יתרונות
אנטי-אייג'ינג טבעיים.

המגוון הרחב של חומרים מזינים 
 ,Zija נוגדי חמצון שנמצאים במשקה
הכוללים זיאטין, קוורציטין, אומגה 3, 

חומצות שומן, עשויים להגן על תאי 
הגוף ולמנוע מצבים רפואיים רבים 

הקשורים בהזדקנות.

Zija .9 מספקת תמיכה אנטי-
דלקתית.

המדענים מצביעים כיום על כך 
שדלקת היא גורם תורם מרכזי 

ברבות מהמחלות הנפוצות ביותר 
כיום, כולל סרטן, מחלות לב וכלי 

דם, דמנציה, דיכאון, דלקת מפרקים, 
הפרעות קשב, סוכרת, השמנת יתר 

ועוד רבות אחרות. מספר רכיבים 
בצמח המורינגה, כולל קקורציטין 

וחומצה קפאוילווינית, ידועים 
כתומכים בפעילות אנטי-דלקתית 

תקינה בגוף.

Zija .10 מגבירה אנרגיה 
קינסיולוגית אמיתית באופן בטוח.

באמצעות חומצות אמינו רבות 
וויטמיני B, Zija משפרת את היכולת 

המנטלית והקוגניטיבית, ולכן היא 
הבחירה העדיפה והלא-ממכרת 

עבור מרבית אלו שמחפשים יתרונות 
ראשוניים וטבעיים לטווח-ארוך.

סיבות לשתות מורינגה 20
Zija מאת ד"ר רוס ביאנקי, יוצר



סיבות לשתות מורינגה 20
Zija .11 נחשבת בטוח

.)GRAS(
אין מוצרים מזיקים במשקה 

Zija. בנוסף, משקה Zija קיבל 
אישור כשרות U ופרווה, מאושר 

על ידי החסידות והוא היפו-
אלרגני. המורינגה של Zija גדלה 

בסטנדרטים הגבוהים ביותר הקיימים 
כדי להבטיח את שהגוף יקבל את 

כל החומרים הזמינים בצורה עקבית 
וברמת איכות אמפירית.

Zija .12 משפרת את חילוף 
החומרים שלך.

עם הזמן, החומרים המזינים 
במורינגה אוליפרה שבמשקה 

Zija דוחפים את הגוף לשפר את 
התהליכים המטבוליים בזכות 

המגוון הרחב והחשוב של החומרים 
הזמינים שהוא מקבל. המדע הראה 
פעם אחר פעם שוויטמינים וחומרים 

מזינים אלו פועלים כזרזים של 
תפקודי הגוף הטובים, ויש צמצום של 
מחלות בנוכחות חומרים מזינים אלו. 
"פחית או חבילה של Zija ביום יעזרו 

לך להישאר שמח, בריא ומוכן לכל!"

13. למורינגה אוליפרה במשקה 
Zija יש היסטוריה איורוודית 

ארוכת שנים.
טקסטים היסטוריים ורפואיים 

מצביעים על כך שמרפאים איורוודיים 
מהמזרח השתמשו בצמח המורינגה 

במשך אלפי שנים, עבור מגוון 
מצבים רפואיים שונים, מתלונות 

של מערכת העיכול ועד דלקת 
מפרקים. בשילוב עם 

תמיכה מדעית מודרנית, 
הראיות האנקדוטיות 

הללו מהוות 
אישור ליכולות 

הטיפוליות של 
המורינגה.

Zija .14 היא מדע אמיתי,
לא אגדה.

Zija מיוצרת בסטנדרטים הגבוהים 
ביותר, והוא מציע חומרים מזינים 

מחמשת החלקים של צמח 
המורינגה. לא ניתן לקבל את 

החומרים המזינים הללו בצורת 
הזמינה ביולוגית מכל תוסף תזונה 
אחר, מזון, משקה, שילוב צמחים, 

פירות, ירקות, מותג בוטני אחר 
שניתן להשיג ללא מרשם, ואפילו 

מתרופות מרשם.

Zija .15 נספגת בקלות.
Zija נועדה לספיגה מהירה תוך 

כ-20 דקות מזמן הצריכה. כמובן 
שכמות ה- Zija שיש לצרוך תלויה 
במספר גורמים כמו האדם עצמו, 

נטיות, שעה ומשטרי דיאטה או 
כושר, אשר כולם משפיעים על 

התוצאות. במערב אחרי צריכה של 
אלפי משקאות Zija, בדרך כלל, 

לפחות 86 מתוך 100 צרכנים דיווחו 
על השפעה חיובית באורח החיים 

.Zija לאחר צריכה של

Zija .16 מספקת חמורים מזינים 
שחסרים בתזונה המודרנית.

בתזונה המערבית המודרנית אנו 
צורכים כמות קלוריות כפולה מזו 

שנצרכה בשנת 1965 ואנו מקבלים 
75% פחות חומרים מזינים עבור 
הקלוריות שנצרכות. חיפוש אחר 
תוספי חומרים מזינים כבר איננו 

בגדר המלצה אלא דרישה לבריאות. 
Zija מספקת את אותם חומרים 

מזינים מיטיבים.

17. הצמח העשיר ביותר בחומרים 
מזינים שנתגלה מאז ומעולם.

מומחים רבים מאמינים שמורינגה 
אוליפרה מגבירה מגוון רחב של 

חומרים מזינים חיוניים יותר מכל 
צמח המוכר על פני כדור הארץ. 

צמח המורינגה אוליפרה מכיל 

עשרות חומרים מזינים ובכל פחית 
של Zija, כולל אך לא מוגבל לבטא-

סיטוסטרול, מספר ויטמיני B, ויטמיני 
C, D-3, E, סידן, סלניום, מגנזיום, 

כל חומצות האמינו החיוניות, 
חומצות שומן אומגה 3, כלורופיל, 

פלבונואידים, לוטאין ורבים אחרים. 
Zija הוא משקה-על עשיר באנרגיה 

שאין כמותו!

.Zija 18. הנוחות של
Zija היא הפתרון המושלם לאורח 

החיים המהיר והעמוס של ימינו. 
Zija ניתנת לנשיאה בנוחות והוא נח 

לשימוש. עבור רוב האנשים, מנה של 
Zija ליום היא כל מה שצריך!

Zija .19 בונה גוף בריא.
ישנם דיווחים המספרים שמשקה 

Zija שיפרה את הבריאות  ברחבי 
העולם. בין אם אתם עוסקים בספורט 

תחרותי, אימונים גופניים שגרתיים, 
או מחלימים מפציעה, Zija מביאה 

אתכם למטרה מהר יותר ובצורה 
בטוחה יותר בכל גיל.

Zija .20 משתלמת.
כיוצר של Zija, הגעתי למוצר בחוסר 
ידיעה האם אוכל להשיג את המשקה 

אליו כיוונתי. אני מוכרח לספר לכם 
ש- Zija הפכה לאחד מההישגים 
הטובים ביותר שלי למען שיפור 

הבריאות של כולם. האם ניתן לשים 
תג מחיר על בריאות טובה?

Zija משיגה תוצאות ופועל במקום 
בו מוצרים אחרים פשוט לא מספקים 

את הסחורה.


