ԴԵՏՈՔՍ ԿՈԿՏԵՅԼՆԵՐ
DETOX COCKTAILS
Չքնաղ Glorious........................................................1300
Բրոկոլի, սև հաղարջ, բողկ, կոճապղպեղ
* Այս համադրությունն ուժեղ հակաօքսիդանտ է։ Բրոկոլին
նպաստում է ոսկորների ամրացմանը, սրտանոթային համակարգի աշխատանքի կարգավորմանը, կանխարգելում է
քաղցկեղի առաջացումը։
Broccoli, black currant, radish, ginger
* This blend is a strong antioxidant. Broccoli contributes to the
strengthening of bones, regulating the cardiovascular system
and preventing cancer.

Կարմիր պուպուշիկ Red cutie.....................................1900
Նուռ,
կիտրոն

կարմիր պղպեղ,

բազուկ,

մեղր, կոճապղպեղ,

* Մաքրում է երակները: Պայքարում է քաղցկեղի դեմ, հզոր
հակաբորբոքային է: Ուժեղացնում է իմունային համակարգը,
արդյունավետ մաքրում է աղեստամոքսային համակարգը:
Pomegranate, red pepper, beets, honey, ginger, lemon
* Regulate blood circulation, helps relieve nervous tension
and physical exhaustion, effective for recuperation.

*1 cup/բաժակ= 0.5 L

ԴԵՏՈՔՍ ԿՈԿՏԵՅԼՆԵՐ
DETOX COCKTAILS
Բարի լույս Good morning..........................................1400
Խնձոր, կիվի, լայմի հյութ, սպանախ, նեխուր, մեղր
* Օգնում է դուրս բերել օրգանիզմի թունանյութերը, նվազեցնում է բորբոքվածությունը։ Հզոր հակաօքսիդանտ է, որն
օգնում է օրգանիզմին պայքարել տարբեր հիվանդությունների դեմ:
Apple, kiwi, lime juice, spinach, celery, honey
* Helps remove toxins from the body and reduces inflamma
tion. It is a strong antioxidant and helps to protect the body
from different diseases.

Կանաչ պուպուշիկ Green cutie....................................1600
Սպանախ, նեխուր, վարունգ, կաղամբ, մաղադանոս,
կիտրոն, կոճապղպեղ
* Միզամուղ է, որն օգնում է օրգանիզմը մաքրել ավելորդ
հեղուկներից և փքվածությունից։ Այս համադրությունը հա րուստ
է A և C վիտամիններով:
Spinach, celery, cucumber, cabbage, parsley,
ginger

lemon,

*It has a diuretic effect, which helps cleanse the body from
excess fluids and abdominal bloating. T his blend is rich in
vitamins A and C.

*1 cup/բաժակ= 0.5 L

ԴԵՏՈՔՍ ԿՈԿՏԵՅԼՆԵՐ
DETOX COCKTAILS
Մանուկ Manouk........................................................1300
Գազար, նարինջ, խնձոր, մասուրի հյութ, մաղադանոս
*Հարուստ վիտամինային բաղադրության շնորհիվ բարձրացնում է իմունիտետը։ Նվազեցնում է խոլեստերինի քանակը և լավացնում
մարսողությունը։
Carrot, orange, apple, rose hip juice, parsley
* Due to the vitamin-rich content it strengthens the immune system.It also manages cholesterol levels and improves digestion.

Աշոցք Ashotsk..........................................................1300
Բ անան, արքայախնձոր, խնձոր, սպանախ, դարչին
* Պարունակում է D, B խմբի վիտամիններ, կալիում, մագնե- զիում։
Օրգանիզմը մաքրելուց բացի նպաստում է հեմոգլոբի նի գեներացմանը՝
բարենպաստ անդրադառնալով արյունատար համակարգի վրա։ Հարուստ
է օրգանիզմին անհրաեշտ հանքային տարրերով։ Բնական շաքարների առկա
յության շնորհիվ արագորեն վերականգնում է էներգիան:
Banana, pineapple, apple, spinach, cinnamon
* Contains vitamins D and B, potassium and magnesium.
Besides cleansing
the
body it also contributes to
generating hemoglobins which has a favorable effect on the
circulatory system. It is rich in minerals and due to its natural
sugars it restores energy.

*1 cup/բաժակ= 0.5 L

ԴԵՏՈՔՍ ԿՈԿՏԵՅԼՆԵՐ
DETOX COCKTAILS
Ելակավան Elakavan................................................1300
Ելակ, բանան, կիտրոն, սամիթ
* Ելակում առկա վիտամինները, հանքային տարրերը,
բնական շաքարներն ու թաղանթանյութը պայքարում են
բջիջների ծերացման դեմ։
Strawberry, banana, lemon, dill
* Strawberry contains vitamins, minerals, natural sugars,
fiber which help fight against cellular aging.

Վարդաղբյուր Vardaghbyur.......................................1300
Լոլիկ, կարմիր պղպեղ, մեղր, մաղադանոս, վարունգ,
գազար, ռեհան
* Նպաստում է օրգանիզմի կողմից սպիտակուցային սննդի
արդյունավետ յուրացմանը։ Օգտակար ազդեցություն ունի
տեսողության վրա։
Tomato, red pepper, honey, parsley, cucumber, carrot,
basil
* Helps effectively digest protein-rich food, also helpful for
eyesight.

*1 cup/բաժակ= 0.5 L

ԴԵՏՈՔՍ ԿՈԿՏԵՅԼ
DETOX COCKTAIL
Սկանդալ (ամառային) Scandal (summer)..................1500
Ազնվամորի, կիտրոն, հաղարջ, անանուխի տերևներ
* Ազնվամորին և հաղարջը հարուստ են հակաօքսիդանտներով և եթերայուղերով, որոնք պայքարում են մաշկի
ծերացման դեմ: Ունի նաև հակավիրուսային հատկություն:
Raspberry, lemon, currant, mint leaves
* Raspberry and currant are rich in antioxidants and oils
which fight against skin aging. The blend also has antiviral
properties.

ԸՄՊԵԼԻՔՆԵՐ / DRINKS
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Կիտրոն , լայմ, անանուխ, վարունգ, կոճապղպեղ
Lemon, lime, mint, cucumber, ginger

