
1. Jako bazę wybierz 
warzywa – najlepiej 
marchew, buraki, 

kapustę, ogórki, seler 
naciowy.

2. Owoce mają tylko 
nadać smak. Postaw na 

jabłka, pomarańcze, 
cytryny, unikaj tych 

wysokokalorycznych, 
np. bananów, winogron 

czy mango.

3. Dodatek zielonych 
liści bardzo podnosi 
wartość odżywczą 

soku. Jarmużu, 
szpinaku i natki 
pietruszki nigdy  

za dużo.

4.  Po zakończeniu 
kilkudniowego 

detoksu nie przekra-
czaj jednej porcji soku 

dziennie (120 ml). 
Możesz rozcieńczać 

go z wodą  
w proporcji 1:1.

5.  Pij soki do południa, 
później zastąp  

je herbatą ziołową  
lub wodą.
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Na gotowe
UPROŚĆ SOBIE ŻYCIE – ZAMÓWI SOKI Z DOSTAWĄ DO DOMU LUB BIURA.

JUICY JAR
Tu zamówisz pyszne soki cold-pressed, 
które dzięki unikatowemu procesowi pro-
dukcji zachowują maksymalną ilość witamin 
i wartości odżywczych. Soki nie są rozcień-
czane – na porcję (szklany słoiczek) przy-
pada ok. 1,5 kg warzyw i owoców. Nikt nie 
zjadłby tyle naraz! Detoks ma 1200 kcal, 
dzięki czemu organizm się oczyszcza,  
ale nie ma efektu jo-jo.
juicyjar.pl, 149 zł/1 dzień, 447 zł/3 dni

SPORTFOOD
Wyróżniają ich oryginalne, trudne do po-
wtórzenia w domu smaki. Wszystkie diety 
są przygotowane przez dietetyków. Klientki 
otrzymują instrukcję, w jakiej kolejności  
i w jakich godzinach pić soki. W diecie 
3-dniowej dodatkowo są zupy-kremy  
z warzyw. Firma działa w 800 lokalizacjach, 
a sklep internetowy dostarcza diety na te-
renie całego kraju. 
sportfood.pl, 76 zł/1 dzień, 224 zł/3 dni

NATURA COLD PRESS
To jedyna marka, która całą atencję koncen-
truje na sokach cold press i jako jedyna dys-
ponuje specjalistyczną technologią wycisku  
i maszynami skonstruowanymi po to, by wy-
ciskać idealnie klarowne esencje z warzyw  
i owoców. Dla swojej społeczności organi-
zuje różne akcje, np. cykl aktywnych poran-
ków. Oferta dostępna jest na terenie całej 
Polski - na szczycie Gubałówki też!
naturacoldpress.pl, 97-99zł/1 dzień, 291–297 zł/3 dni

WE LOVE ECO
To jedyna marka, która proponuje detoksy 
sokowe wyłącznie z ekologicznych skład-
ników. Zgodnie ze swoją ekologiczną filo-
zofią, We love eco pakuje soki w szklane 
butelki. Każda dieta jest przygotywywana 
pod konkretne zamówienie, co daje możli-
wość wykluczenia składników, których np. 
klient nie toleruje. We love eco działa na 
terenie całego kraju.
weloveeco.com, 147 zł/1 dzień, 441 zł/3 dni

Sokowy street style
ZNAMY PRZYPADKI, GDY SOKI STAJĄ SIĘ CZĘŚCIĄ STYLIZACJI. 
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JAK JE PIĆ

Na podst. książki „Soki 
i koktajle w minutę” 
Agaty Ziemnickiej 
(Wyd. Burda).
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