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IN 249286 M 

 

odporúča 

NUTRIBULLET 600 5 PCS GOLD  

NUTRIBULLET SUPER MIXÉR ZLATÝ 

Údržba & návod na použitie 

 

 

 

 

Užívajte si život na MAXIMUM tým,  

že získate MAXIMUM zo svojho jedla! 
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY 

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE DO BUDÚCNOSTI. 

PRE VLASTNÚ BEZPEČNOSŤ SI PRED PRVÝM POUŽITÍM POZORNE 

PREČÍTAJTE UVEDENÉ POKYNY A UCHOVAJTE SI ICH PRE PRÍPAD 

POTREBY DO BUDÚCNOSTI. 

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝMI SPOTREBIČMI 

Pri manipulácii s elektrickými spotrebičmi je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné 

opatrenia: 

 Pozor! Neponárajte kábel, zástrčku alebo telo prístroja do vody ani do iných tekutín, 

pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 

 Neodporúčame používať neoriginálne doplnky a príslušenstvo. Mohlo by to spôsobiť 

požiar, riziko elektrického šoku alebo poranenie. 

 TENTO VÝROBOK NEPREVÁDZKUJTE SO ŽIADNYM TYPOM 

ADAPTÉRA ANI MENIČA NAPÄTIA.  

 POUŽITIE ADAPTÉROV A MENIČOV NAPÄTIA JE POVAŽOVANÉ ZA 

NEOPRÁVNENÚ ÚPRAVU VÝROBKU A AKO TAKÉ VEDIE K ZRUŠENIU 

PLATNOSTI ZÁRUKY. POUŽITIE ZARIADENIA NA MIESTACH 

S ODLIŠNÝMI ELEKTRICKÝMI PODMIENKAMI MÔŽE VIESŤ K JEHO 

POŠKODENIU.  

 KEĎ NUTRIBULLET NEPOUŽÍVAJTE, ODPOJTE HO Z ELEKTRICKEJ 

SIETE. PRED MONTÁŽOU, DEMONTÁŽOU, PRIDÁVANÍM 

DOPLNKOVÝCH DIELOV A ČISTENÍM SA UISTITE, ŽE JE ZÁKLADŇA 

ODPOJENÁ Z ELEKTRINY. 

 

 Neťahajte za prívodný kábel, neprekrúcajte ho ani inak nepoškodzujte. 

 Nenechávajte kábel visieť cez hranu stola alebo linky. 

 Kábel sa nesmie dotýkať horúcich povrchov vrátane sporákov. 

 Prívodný kábel a zástrčku pravidelne kontrolujte. Nepoužívajte zariadenie 

s poškodeným káblom. Ak je prístroj pokazený, spadol Vám alebo sa akýmkoľvek 

iným spôsobom poškodil, nepoužívajte ho. Kontaktujte autorizované servisné 

centrum. 

 Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami prístroja. 

 Pri krájaní a mixovaní sa nedotýkajte rukami ani kuchynským náčiním pohyblivých 

čepelí. Hrozí poškodenie spotrebiča alebo zranenie. Kuchynské pomôcky (napr. 

stierku) je možné použiť len vo chvíli, keď je prístroj vypnutý. 

 KEĎ JE NUTRIBULLET V PREVÁDZKE, NIKDY HO NENECHÁVAJTE 

BEZ DOZORU. 

 PRI POUŽITÍ MIXÉRA DEŤMI ALEBO V ICH BLÍZKOSTÍ JE POTREBNÝ 

PRÍSNY DOHĽAD. 
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 Motor by nemal byť v nepretržitom chode dlhšie než 1 minútu, inak hrozí jeho 

poškodenie. Ak motor prestane pracovať, odpojte základňu zo siete a nechajte ju na 

hodinu vychladnúť. Potom skúste prístroj znova zapnúť. NUTRIBULLET má 

zabudovanú tepelnú poistku, ktorá ho vypne vo chvíli, keď sa začne prehrievať. 

Základňa sa po odpojení z elektriny a vychladnutí tepelnej poistky zresetuje. 

 Aby ste sa vyhli zraneniu alebo poškodeniu prístroja, vždy sa uistite, že je viečko 

s čepeľami riadne priskrutkované k nádobe. Následne môžete nádobu umiestniť na 

telo prístroja a až potom začnite mixovanie.  

 NUTRIBULLET nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený poveternostným 

podmienkam, ako je dážď alebo vlhkosť. 

 Čepele sú veľmi ostré. Manipulujte s nimi opatrne.  

 ČEPELE NIKDY NEDÁVAJTE DO ZÁKLADNE BEZ TOHO, ABY STE 

NAJPRV PRIPOJILI NÁDOBU. 

 Pred každým použitím sa uistite, že je tesnenie úplne usadené na krížovej alebo 

plochej čepeli.  

 NUTRIBULLET nie je určený na použitie v mikrovlnnej rúre. Nedávajte 

nádoby, základňu ani žiadne iné príslušenstvo mixéra do mikrovlnky, pretože to 

môže spôsobiť poškodenie zariadenia.  

 Pre zníženie rizika zranenia osôb a poškodenia mixéra držte ruky a pomôcky 

v dostatočnej vzdialenosti od čepele. 

 Nikdy nemixujte sýtené nápoje. Nahromadený tlak z uvoľnených plynov môže 

spôsobiť prasknutie nádoby, čo by mohlo viesť k poraneniu. 

 Pred mixovaním nedávajte do nádoby žiadne horúce tekutiny. Začnite s 

vychladenými surovinami alebo izbovej teploty. Zohriate ingrediencie by mohli 

v uzavretej mixovacej nádobe vytvoriť vnútorný tlak, čo môže spôsobiť jej 

prasknutie/otvorenie s rizikom tepelného poškodenia alebo poranenia.    

 Nespúšťajte NUTRIBULLET s prázdnou nádobou, mohlo by to viesť 

k poškodeniu prístroja. 

 POZOR! Trenie spôsobené rotujúcou čepeľou môže suroviny zohriať 

a vybudovať v uzavretej nádobe vnútorný tlak. Nenechávajte mixér v nepretržite 

prevádzke dlhšie než 1 minútu. Ak je nádoba horúca na dotyk, najprv ju 

nechajte vychladnúť a potom ju, smerujúc preč od tela, opatrne otvorte.  

 Nikdy nedovoľte žiadnej rozmixovanej zmesi usadnúť na dno bez toho, aby ste 

najskôr uvoľnili vnútorný tlak. 

 Rozmixovanú zmes nenechávajte na dlhý čas v uzavretej nádobe. Cukry v ovocí 

a zelenine môžu začať kvasiť, čo vedie k hromadeniu tlaku a jeho rozpínaniu 

v nádobe. Pri jej pohnutí alebo otvorení môžu následne suroviny vybuchnúť 

a vystreknúť von. 

 NUTRIBULLET  s nasadenou extrakčnou čepeľou nikdy nepoužívajte na 

mixovanie bez tekutín, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu čepele. 

 Cyklónový pohyb mixéra vyžaduje na prípravu supervýživných koktailov – 

Nutriblastov a iných hodnotných nápojov použitie tekutín. Nie je určený na 

drvenie ľadu a prípravu nápojov bez tekutín. Ak si chcete pripraviť lahodný, 
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studený Nutriblast, odporúčame Vám použiť mrazené ovocie a vychladené 

kvapaliny. Prípadne môžete do 25% objemu nádoby pridať drvený ľad a dolejte 

vodu alebo inú tekutinu až po rysku „MAX—". Nedrvte ľad ani iné tvrdé 

suroviny bez pridania kvapalín, pretože pri dlhšom takomto zaobchádzaní môže 

dôjsť k otupeniu alebo poškodeniu čepelí. Pred a po každom použití vždy 

skontrolujte čepele. 

 Nikdy nevyberajte nádobu/zostavu čepelí zo základne, ak sa motor ešte úplne 

nezastavil. Odstránením nádoby alebo čepele v okamihu, keď základňa ešte beží, 

môžete spôsobiť poškodenie väzby čepelí alebo motorového zariadenia. 

 Ak chcete motor zastaviť, otočte nádobou na jej uvoľnenie (pokiaľ je 

v uzamknutom stave) a prestaňte zatláčať nádobu/zostavu čepelí, ak je v režime 

Pulse. Počkajte, kým sa motor úplne nevypne. 

  

  

 ELE  

  

  

 UVOĽŇ A BROSKYŇOVÉ KÔSTKY.  

UPOZORNENIE! 

 POKIAĽ UŽÍVATE LIEKY NA ZNÍŽENIE CHOLESTEROLU, RIEDENIE 

KRVI, KRVNÝ TLAK, SEDATÍVA ALEBO ANTIDEPRESÍVA, 

KONZULTUJTE KONZUMÁCIU KOKTAILOV PODĽA NAVRHNUTÝCH 

RECEPTOV SO SVOJÍM LEKÁROM. 

 NIŽŠIE VYMENOVANÉ JADIERKA A KÔSTKY OBSAHUJÚ LÁTKU, 

Z KTOREJ SA PO POŽITÍ DO TELA UVOĽŇUJE KYANID. PRETO ICH 

NEPOUŽÍVAJTE ANI PRI VÝROBE SUPERVÝŽIVNÝCH KOKTAILOV: 

JABLKOVÉ JADIERKA, MARHUĽOVÉ, ČEREŠŇOVÉ, SLIVKOVÉ A 

BROSKYŇOVÉ KÔSTKY.  
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BEZPEČNOSŤ PRI ČISTENÍ 

 ČEPELE A NÁDOBY OPLÁCHNITE HNEĎ PO POUŽITÍ, ABY 

NEČISTOTY NEZASCHLI A NEPRILEPILI SA K ČEPELI – AK 

JE TO POTREBNÉ, POUŽITE NA ICH UVOĽNENIE  KEFU NA 

RIAD. 

 ČISTITE RUČNE POMOCOU TEPLEJ (NIE HORÚCEJ) VODY 

A SAPONÁTU. 

 OKAMŽITE VYSUŠTE. 

 V PRÍPADE ODOLNEJ ŠPINY NAPLŇTE NÁDOBU DO ½ 

TEPLOU (NIE HORÚCOU) VODOU S JEMNÝM ČISTIACIM 

PROSTRIEDKOM.  POTOM JEDNODUCHO NASKRUTKUJTE 

ČEPEĽ, NAMONTUJTE NA ZÁKLADŇU A NECHAJTE  30-45 

SEKÚND BEŽAŤ. NÁSLEDNE RÝCHLO VYDRHNITE KEFOU. 

 NEDÁVAJTE ČEPELE DO UMÝVAČKY, ZVÝŠENÁ TEPLOTA 

TOTIŽ MÔŽE POŠKODIŤ TESNENIA. STAČÍ ICH 

JEDNODUCHO RUČNE   UMYŤ V TEPLEJ VODE S JEMNÝM 

SAPONÁTOM. 

 NÁDOBY NUTRIBULLETU MÔŽETE UMÝVAŤ V UMÝVAČKE 

V HORNEJ  PRIEHRADKE PRI BEŽNOM (NIE 

DEZINFEKČNOM) CYKLE. TIETO NÁDOBY A ANI ČEPELE 

BY SA NEMALI VYVÁRAŤ V HORÚCEJ VODE, PRETOŽE TÁ 

BY MOHLA ZDEFORMOVAŤ PLAST. 

 PRI ČISTENÍ ČEPELÍ SA NEPOKÚŠAJTE ODSTRÁNIŤ 

TESNIACI KRÚŽOK. UMYTE ICH V RUKÁCH POMOCOU 

TEPLEJ VODY A SAPONÁTU. SNAHA O ODSTRÁNENIE 

TESNIACEHO KRÚŽKU BY MOHLA VIESŤ K TRVALÉMU 

POŠKODENIU ČEPELÍ A PRETEKANIU TEKUTINY.  

 

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE DO BUDÚCNOSTI! 

LEN NA DOMÁCE POUŽITIE! 
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ČISTENIE NUTRIBULLET 600 

Nikto nemá rád čistenie, ale s NUTRIBULLET to ide rýchlo a ľahko. Ďalší dôvod, prečo je 

tento prístroj taký zázračný!  

UPOZORNENIE: 

PRED KAŽDÝM ČISTENÍM ALEBO ZOSTAVOVANÍM ODPOJTE PRÍSTROJ 

Z ELEKTRICKEJ SIETE. 
 

Čistenie NUTRIBULLET 

Umývanie NUTRIBULLET je veľmi jednoduché. Stačí len umiestniť časti zariadenia 

(okrem tela prístroja a viečka s čepeľami) do hornej priehradky umývačky riadu alebo ich 

umyť v teplej vode so saponátom. 

UPOZORNENIE: 

ČEPELE NEUMÝVAJTE V UMÝVAČKE RIADU. NÁDOBY NUTRIBULLETU 

MÔŽETE UMÝVAŤ V UMÝVAČKE V HORNEJ PRIEHRADKE PRI BEŽNOM 

(NIE DEZINFEKČNOM) CYKLE. TIETO NÁDOBY BY SA NEMALI VYVÁRAŤ 

V HORÚCEJ VODE, PRETOŽE TÁ BY MOHLA ZDEFORMOVAŤ PLAST. 

 

ČISTENIE ZASCHNUTEJ ŠPINY 

Pokiaľ Vám v prístroji zaschne jedlo, nič sa nedeje. Stačí len naplniť nádobu asi do 2/3 teplou 

vodou so saponátom a nasadiť čepeľ. Potom nádobu s priskrutkovanými čepeľami umiestnite 

na telo prístroja a mixujte asi 20-30 sekúnd. To uvoľní zaschnutú špinu. Potom už stačí len 

vypnúť zariadenie, odpojiť zo siete a dočistiť ručne. 

ČISTENIE ZÁKLADNE EXTRAKTORA 

Základňa prístroja sa pri používaní väčšinou príliš nezašpiní. Pokiaľ však nie sú čepele 

s tesnením pevne priskrutkované, môže tekutina presakovať a zašpiniť telo prístroja a tlačidlá. 

Návod na čistenie: 

1. Vždy najprv ODPOJTE základňu prístroja z elektrickej siete! 

2. Utrite ho vlhkou handričkou. 

 ZÁKLADŇU NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY A NEDÁVAJTE DO 

UMÝVAČKY RIADU. 

 Pri krájaní a mixovaní sa rukami ani kuchynských náčiním nedotýkajte pohyblivých 

čepelí, kým je mixér zapojený do siete. 

TIETO POKYNY SI ODLOŽTE DO BUDÚCNOSTI! 

LEN NA DOMÁCE POUŽITIE! 
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Extrahovanie 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR! TRENIE SPÔSOBENÉ ROTUJÚCOU ČEPEĽOU MÔŽE SUROVINY 

ZOHRIAŤ A VYBUDOVAŤ V UZAVRETEJ NÁDOBE VNÚTORNÝ TLAK. 

NENECHÁVAJTE MIXÉR V NEPRETRŽITE PREVÁDZKE DLHŠIE NEŽ 1 

MINÚTU. AK JE NÁDOBA HORÚCA NA DOTYK, NAJPRV JU NECHAJTE 

VYCHLADNÚŤ A POTOM JU, SMERUJÚC PREČ OD TELA, OPATRNE 

OTVORTE.  

Dajte suroviny do vyššej alebo nižšej 

nádoby. 

Priskrutkujte viečko 

s čepeľami. (V nádobe musí 

byť aj tekutina!) 

Uzatvorenú nádobu 

umiestnite na telo prístroja. 

Zatlačte, pootočte 

a zacvaknite, uistite sa, že je 

nádoba pevne uzatvorená. 

Zatlačte nádobu s čepeľami nadol na základňu.  Extrahujte 

zatlačením a zakrútením nádoby, ale nie dlhšie ako 1 minútu. 

Pokiaľ potrebujete mixovať dlhšie, 1 minútu počkajte 

a potom opakujte extrakčný proces v minútových intervaloch 

(max 3 intervaly), kým nedosiahnete požadovanú 

konzistenciu. Ak je treba viac ako 3 minútové intervaly, 

nechajte základňu po tretej extrakcii na 2-3 minútky 

vychladnúť a potom začnite ďalšie kolo. Cez priehľadnú 

nádobu môžete sledovať proces extrakcie. Sledujte 

konzistenciu. Váš Nutriblast je hotový, keď je hladký 

a krémový! 

Ak chcete NUTRIBULLET vypnúť, otočte do 

opačného smeru (doprava) na uvoľnenie západiek 

a prestaňte nádobu zatláčať nadol. Len čo sa základňa 

úplne zastaví, vyberte z nej pohár. 

AKO TO FUNGUJE 
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Technika pulzovania 

Keďže má NUTRIBULLET taký výkonný motor, dokáže pri extrahovaní 

emulgovať (rozptyľovať) suroviny. Preto ak chcete pripraviť salsu s väčšími 

kúskami surovín alebo nahrubo nasekať cibuľu, použite techniku pulzovania. 

Trvá trošku dlhšie, než si na to zvyknete, ale len čo sa do toho dostanete, bude 

z Vás profík!    

Pri tejto technike musíte veľmi rýchlo zatlačiť na nádobu a okamžite uvoľniť. 

Ak chcete mať potraviny nakrájané nahrubo, úplne postačí rýchlo poklepať po 

vrchu nádoby. Potom nechajte čepele zastaviť sa a znova poklopte, kým 

nedosiahnete požadovanú konzistenciu. 

KĽÚČ: Tajomstvo tkvie v tom, že pri rýchlom pulzovaní sa zariadenie nesmie 

náhodou dostať do uzamknutého režimu. Aby ste tomu predišli, použite pri 

pulzovaní druhú ruku na vyvíjanie tlaku proti smeru hodinových ručičiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprv uchopte nádobu za základňu 

a vyvíjajte na ňu tlak proti smeru 

hodinových ručičiek, aby ste 

zabránili uzamknutiu. 

Druhou rukou poklepte po vrchu nádoby 

a okamžite uvoľnite. Pokračujte 

v pulzovanú, kým nedosiahnete 

požadovanú konzistenciu. 

AKO TO FUNGUJE 
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Technika šejkera 

Pokiaľ preplníte nádobu surovinami alebo nepoužijete dostatok vody, môžete 

získať príliš hustú zmes. Suroviny v hornej časti nádoby sa potom nedostanú 

k čepeliam v spodnej časti nádoby. V tom prípade použite techniku zatrasenia. 

 

     

 

 

 

 

 

                    

 

Technika poklepania 

Ak sa niektoré suroviny vytrvalo držia pri stenách nádoby a nedostávajú sa 

poriadne k čepeliam, použite techniku poklepania. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Vyberte nádobu s priskrutkovaným viečkom 

a čepeľami z tela prístroja. 

Držte nádobu s čepeľami v ruke 

a zatraste ňou, akoby to bol 

koktailový šejker. Potom ju vráťte 

a zacvaknite naspäť na základňu. 

Ak chcete NUTRIBULLET vypnúť, 

otočte do opačného smeru (doprava) na 

uvoľnenie západiek a prestaňte nádobu 

zatláčať nadol. Len čo sa základňa 

úplne zastaví, vyberte z nej pohár. 

Vyberte nádobu s priskrutkovaným viečkom 

a čepeľami z tela prístroja. Postavte ju na linku 

a poklepte na ňu.  Tak sa suroviny dostanú dolu 

k čepeliam. 

Nádobu vráťte a zacvaknite na telo prístroja. 

Môžete pokračovať v mixovaní. 

Ak chcete NUTRIBULLET vypnúť, 

otočte do opačného smeru (doprava) na 

uvoľnenie západiek a prestaňte nádobu 

zatláčať nadol. Len čo sa základňa úplne 

zastaví, vyberte z nej pohár. 

AKO TO FUNGUJE 
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Je to také jednoduché! Pred použitím rýchlo opláchnite nádoby a čepele v teplej 

vode so saponátom. A potom už môžete začať pripravovať svoj prvý 

supervýživný koktail Nutriblast! 

  

Je čas na Váš prvý 

NUTRIBLAST! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím umyte všetky časti 

NUTRIBULLET (okrem tela prístroja) v teplej 

vode so saponátom! 
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Krok 1: DO VYŠŠEJ NÁDOBY DAJTE 50% LISTOVEJ ZELENINY 

2 šálky predstavujú jednu dennú porciu listovej zeleniny, čo Vám 

postačí behom niekoľkých prvých týždňov. Množstvo zodpovedá 

asi dvom plným hrstiam. 

Krok 2: DO VYŠŠEJ NÁDOBY PRIDAJTE 50% OVOCIA 

Jedna porcia ovocia predstavuje asi jednu šálku. Do každého 

koktailu odporúčame dať banán alebo ½ avokáda na zjemnenie. 

Potom pridajte ďalšie 3 druhy ovocia (alebo viac).  

Krok 3: PRIDAJTE VODU 

Odporúčame vodu pridať až po značku MAX. Ak máte   radšej hustejšiu 

konzistenciu koktailu, pridajte menej vody. Pokiaľ dávate prednosť 

redšiemu koktailu, pridajte viac vody. Nikdy ale neprekračujte značku 

MAX. 

Krok 4: PRIDAJTE „VZPRUHU“ (voliteľné) 

Pridajte hrsť orieškov, semienok alebo kustovnice čínskej. 

Tak si zaistíte príjem cenných mastných kyselín! Táto 

„vzpruha“ dodá Vášmu koktailu ešte viac živín.  

Krok 5: NASKRUTKUJTE ČEPELE, ZAPNITE  A DOBRÚ 

CHUŤ! 

Na nádobu naskrutkujte viečko s čepeľami a zatvorenú 

nádobu pripevnite k telu prístroja. Zatlačte, pootočte 

a zacvaknite. Keď sa nádoba dostane do pozície ON, čepele 

sa roztočia. Mixujte, kým nedosiahnete veľmi hladkú  

krémovú konzistenciu. Pripojte rukoväť a dobrú chuť!  

 

 

 

ZAČÍNAME 

Krok 6: Ak chcete NUTRIBULLET vypnúť, otočte do opačného 

smeru (doprava) na uvoľnenie západiek a prestaňte nádobu zatláčať 

nadol. Len čo sa základňa úplne zastaví, vyberte z nej pohár. 
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POZOR! 
1. PRED ZAČATÍM MIXOVANIA 

MUSÍTE VŽDY PRIDAŤ 

TEKUTINU. 

2. NÁDOBU NEPREPĹŇAJTE! 

UBEZPEČTE SA, ŽE VŠETKY 

INGREDIENCIE SPOLU 

S VODOU NEPRESAHUJÚ 

HRANICU MAX. 

3. NEPRIDÁVAJTE VIAC NEŽ 

VOLITEĽNÝCH 25% 

CELKOVÉHO OBJEMU ĽADU. 

 

NESPRÁVNE SEMIENKA: Nutričná extrakcia 

môže byť úžasne prínosná, ale nie všetko ovocie a všetky 

šupky sú vhodné.  Nasledujúce semienka a kôstky 

obsahujú chemikáliu, z ktorej sa po požití do tela 

uvoľňuje kyanid. Preto nepoužívajte: jablkové jadierka 

a marhuľové, čerešňové, slivkové a broskyňové kôstky. 

NUTRIBLAST 

Nalejte vodu po značku MAX 

Pridajte ľad                                             

(voliteľné – len do 25% objemu všetkých surovín) 

Pridajte “vzpruhu“                                             

(voliteľné) 

50% ovocia                                             

(toľko druhov, koľko je len možné!) 

50% listovej zeleniny                                            

(2 šálky na 1 porciu) 
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NESPRÁVNE SEMIENKA: Nutričná extrakcia môže 

byť úžasne prínosná, ale nie všetko ovocie a všetky šupky 

sú vhodné. ZVYCHUTNAJTE SI 2 KOKTAILY 

DENNE! 

4 ľahké kroky! 

1. Do nádoby dajte 50% listovej zeleniny + 50% ovocia. 

2. Dolejte vodu po značku MAX. (Ak chcete, pridajte ľad, ale nie viac ako 

25% celkového objemu surovín.) 

3. Môžete pridať 1/8 alebo ¼ orieškov alebo semienok. 

4. Naskrutkujte čepele NUTRIBULLET a mixujte, kým koktail nebude 

hladký. 

 nasled 

VZPRUHA – ¼ ŠÁLKY 
Nasledujúce suroviny sú veľmi 

dôležitou súčasťou Nutriblastu. 

Obsahujú vlákninu a celý rad 

cenných živín. Do každého 

koktailu môžete pridať 1/8 až ¼ 

nádoby. 

      Orechy 

o Mandle 

o Kešu 

o Vlašské orechy 

Super vzpruha 

o Plody kustovnice 

čínskej (goji) 

o Plody acaí 

Semienka 

o Semienko Chia (šalvia 

hispánska) 

o Ľanové semiačka 

o Konopné semienka 

o Tekvicové semiačka 

o Sezamové semienka 

o Slnečnicové semiačka 

LISTOVÁ ZELENINA – 50% 
Vyberte si listovú zeleninu 

z nasledujúceho zoznamu 

a kombinujte! Vysokú nádobu naplňte 

z 50% listovou zeleninou. Na jeden 

koktail potrebujete cca 2 plné hrste. 

o Kučeravý kel 

o Zimná kapusta 

o Rímsky šalát 

o Špenát 

o Jarná zelenina 

o Mangold 

OVOCIE – 

50% 
Vyberte si 

ľubovoľný počet 

druhov ovocia. 

To by malo tvoriť 

50% 

supervýživného 

koktailu. 

o Jablká 

o Avokádo 

o Banán 

o Ostružiny 

o Čučoriedky 

o Melón 

Cantaloupe 

o Brusnice 

o Figy 

o Biele hrozno 

o Guave 

o Cukrový melón 

o Kivi 

o Mango 

o Nektárinky 

o Pomaranče 

o Papája 

o Broskyne 

o Hrušky 

o Ananás 

o Slivky 

o Maliny 

o Červené 

hrozno 

o Jahody 

o Melón 

AKO SI PRIPRAVIŤ NUTRIBLAST 
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Gratulujeme Vám ku kúpe NUTRIBULLET! 

Máme radosť, že ste sa vydali na cestu k zdraviu a vitalite! 

NUTRIBULLET má silu odomknúť živiny ukryté vo vnútri jedál, ktoré jeme.  

Mnohé zo základných prvkov v našej strave nedokážeme získať prostredníctvom 

samotného odšťavovania, mixovania ani žuvania. Pre prístup k superživinám – 

fytonutrientom – nachádzajúcim sa vo vnútri semiačok, šupiek a stopiek 

konzumovaných potravín, je potrebné suroviny úplne rozdrviť. Tak z nich 

získame podstatne viac živín, ako keby sme jedli ten istý pokrm nespracovaný. 

NUTRIBULLET sprístupňuje všetky skryté superživiny, aby ich Vaše telo 

mohlo bez problémov vstrebať. Vďaka NUTRIBULLETU zužitkujete 

množstvo zinku a horčíka z jadierok melóna, omega-3 mastné kyseliny 

a enzýmy zo zrniečok ostružín a cenné antioxidanty z hlúbiku brokolice, kapusty 

a kelu. Samotným žuvaním by ste ich nezískali. Pripravte sa na príval živín! 

sa po dozretí uvoľňuje kyanid. Preto nepoužívajte: 

jablkové jadierka a marhuľové, čerešňové, slivkové 

a broskyňové kôstky. 

 

  

 

 

 

 

STUDIO MODERNA s.r.o. 

Košická 49, 821 08 Bratislava 

www.delimano.sk | 02 59 220 750 

POKYNY A ÚDRŽBA 

Ak chcete zo svojho života vyťažiť MAXIMUM...  

získajte MAXIMUM zo svojho jedla! 

 


