
MIKSER NUTRIMAX PRO

Wiosenne i letnie miesiące to czas, w którym nabieramy ochoty aby zadbać o swoją 
formę i dobre samopoczucie. Bardzo istotnym elementem zdrowego trybu życia jest 
odpowiednia  dieta,  bogata  w  owoce  i  warzywa.  Każda  z  potraw może  zawierać 
witaminy  i  minerały  niezbędne  dla  zdrowia.  Podczas  tradycyjnego  rozdrabniania 
potraw wydobywamy z nich niewielką ilość składników odżywczych, co nie sprzyja 
ich wchłanianiu przez organizm.

Przedstawiamy  rewolucyjny  mikser  Nutrimax  Pro,  który  potrafi  wyodrębnić  z 
produktów maksymalną ilość składników odżywczych i przygotować z nich zdrowy 
napój, bogaty w witaminy i minerały.

Urządzenie łączy w sobie wysoką wydajność z zaawansowaną technologią siekania. 
Specjalnie  zaprojektowany  nóż,  działający  w  oparciu  o  cykloniczną  technologię 
siekania,  idealnie  rozdrabnia  wszystkie  składniki.  W  dzisiejszym  świecie 
zdominowanym przez stres, życie jest o wiele szybsze, dlatego dla większości rodzin 
częstym wyborem są szybko przygotowywane posiłki. Przygotowanie różnorodnych 
koktajli nie będzie stanowić dla Ciebie żadnego problemu. Z łatwością zaskoczysz 
przyjaciół na przyjęciu, czy domowników przy śniadaniu. 

Napoje  przygotowane  przy  pomocy  naszego  miksera,  będą  posiadać  zarówno 
walory smakowe jak i  zdrowotne.  Dzięki  ich spożyciu  nie  będziesz musiał  więcej 
sięgać po witaminy czy drogie suplementy diety. Wystarczy wybrać składniki i niemal 
natychmiast  można  nasycić  się  bardzo  zdrowym  koktajlem.  Pokarmy  bogate  w 
przeciwutleniacze  i  pierwiastki  śladowe,  spowalniają  proces  starzenia  oraz 
minimalizują  nagromadzenie  wolnych  rodników w organizmie.  Odpowiednia  dieta, 
bogata w składniki odżywcze, (które łatwo wyodrębnić z owoców czy warzyw dzięki 
naszemu  urządzeniu),  pomoże  utrzymać  Ci  optymalną  wagę  oraz  dostarczy 
odpowiedniej ilości energii. Włosy oraz paznokcie będą silniejsze, a cera zdrowsza. 
Poziom stresu spadnie, przez co Twoje ogólne samopoczucie poprawi się.

Jeżeli  Twoim celem jest zdrowe odżywianie, z pewnością będziesz zadowolony z 
efektów jakie przyniesie użytkowanie naszego miksera.

W zestawie znajdują się:
 
- dwa pojemniki o pojemności 0,3 l (z uchwytem i bez), 
- duży pojemnik o pojemności 0,6 l
- dwie nakładki ułatwiające picie z pojemnika (z uchwytem i bez)
- dwa noże (krzyżowy i płaski)
- dwa wieczka

Zalety:

-  funkcjonalność
-  nowoczesny wygląd
-  łatwość utrzymania



-  wydajność
-  zaawansowana technologia ekstrakcji, która pozwala wydobyć z potraw maksimum 
składników odżywczych. 

DANE TECHNICZNE

- zasilanie: 230 V/ 50 Hz
- moc: 600 W
- stopień ochrony: IPX 0
- oznaczenie modelu: HP-1409

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym różni się mikser Nutrimax Pro od innych tego typu produktów?
Wyjątkowość naszego produktu polega na tym, że wykorzystuje on technikę 
ekstrakcji, co oznacza, że potrafi on wyodrębnić z przetwarzanych produktów 
maksymalną ilość składników odżywczych. Przygotowywane w nim napoje czy 
koktajle, będą miały wyjątkowo dobry wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Jakich produktów nie wolno miksować w urządzeniu?
W urządzeniu nie wolno miksować pestek z jabłek, czereśni, wiśni, śliwek, 
brzoskwini i moreli. W trakcie miksowania mogą one wydzielać substancje bardzo 
groźne dla Twojego zdrowia.


