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צום מיצים בבית או במשרד
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צום מיצים הינה הדרך הטבעית והאפקטיבית ביותר לסייע לגוף בתהליך התנקות מרעלים, התחדשות ואיזון 

פנימי. 

תוכניות צום מיצים של אומינה, הינן הדרך הטובה ביותר לשלב את צום המיצים וניקוי הגוף מרעלים בחיי 

היום יום, מבלי לעצור את שגרת החיים. 

התוכניות מאפשרות באופן קל ופשוט,  לעבור את תהליך ניקוי הגוף במועד המתאים לכם, למשך הזמן

שמתאים לכם ובדרך הנכונה לכם - לבד, עם בן או בת הזוג, בבית או במשרד. אתם מחליטים. 

ברגע שתחליטו, נדריך אתכם צעד צעד בכל שלבי התהליך ונעניק לכם את כל מה שאתם זקוקים לו על 

מנת לעבור בעצמכם בהצלחה את התהליך.

2 תוכניות מיוחדות לניקוי רעלים מהגוף, שתיהן מתאימות במיוחד לאילו בינינו  באפשרותכם לבחור מבין 

אשר חסרים את הזמן והיכולת לטפל בעצמם בכל ההכנות הדרושות לתהליך.

התוכניות מאפשרות לכם לקבל ישירות אליכם הביתה או למשרד, את אבקות ומיצי הניקוי מתוך סדנאות 

ניקוי הגוף של אומינה ובעלות נמוכה הרבה יותר מעלות סדנא.

בכל אחת מהתוכניות תקבלו הדרכות מפורטות מה לקנות, כיצד להכין את עצמכם ואת המטבח שלכם לצום 

המיצים, תפריט ולו”ז לכל אחד מימי הניקוי והדרכה כיצד לצאת מהצום בצורה נכונה ולהתחיל לחיות חיים 

בריאים.  

זקוקים  או שאתם  ועולות לכם שאלות  איתנו קשר טלפוני במידה  ליצור  ימי הניקוי תוכלו  בנוסף, במהלך 

לתמיכה כלשהי.

בדפים הבאים תוכלו לקרוא את פירוט התוכניות השונות. כל שנותר לכם הוא לבחור את התוכנית המתאימה 

לכם  ולצאת לדרך!



מדוע חשוב לנקות את הגוף מרעלים?

34

מידי יום אנו נחשפים לאלפי סוגים של רעלים שונים. רעלים אלו מועברים אלינו דרך זיהום האויר והמים, 

אוכל מתועש, תרופות, קרינה של אמצעי תקשורת אלקטרונים, תכשירים כימיים שאנו מורחים על גופנו 

ומתח הנגרם מאורח חיים לחוץ ותובעני.

הצטברות הרעלים בגופנו מאיטה את המטבוליזים בגוף. היא מחלישה את מערכת העיכול ופוגמת ביכולת 

וספיגת הערכים התזונתיים של מזונות בגופנו. בהדרגה נחלשת המערכת החיסונית שלנו ואנו הופכים פגי

עים וחשופים למחלות. גופנו ניחן ביכולת טבעית לסלק רעלים המצטברים בו, אולם הבעיה האמיתית היא 

והעומס שנוצר בגוף כתוצאה מהכמות המופרזת של רעלים אלו. צום מיצים הינה הדרך הטבעית והאפקטי

בית ביותר לסייע לגוף בתהליך התנקות מרעלים, התחדשות ואיזון פנימי.

בתוכנית ניקוי הגוף תוכלו

• לנקות את הגוף מהצטברות רעלים מסוכנת לבריאותכם

• לרדת במשקל ללא מאמץ

• לחוש אנרגיה אופטימלית פועמת בגופכם

• לחסל את התשוקה למזונות ממכרים ומזיקים

• ללמוד הרגלי אכילה חדשים, טעימים ובריאים

• להראות ולהרגיש נפלא
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התוכנית מציעה הדרכה לביצוע ניקוי גוף מלא, באופן עצמאי, תוך התבססות על תערובות הניקוי המיוחדות 

של אומינה . תערובות הניקוי ישלחו אליכם כשהם ארוזות בצנצנות זכוכית ממוחזרות. הזמינו את התערובות 

לפי מספר ימי הניקוי שתרצו לבצע והם יגיעו אליכם בדואר או שליחות, בהתאם לתיזמון הרצוי לכם.

התוכנית כוללת
הדרכה להכנת הגוף לתהליך הניקוי  

מהי הדרך האופטימלית להכנת הגוף? ככל שנכין את גופנו טוב יותר, כך יהיה תהליך הניקוי אפקטיבי ועמוק 

יותר.

רשימת מצרכים לימי הניקוי, תפריט יומי והכנת המטבח

אילו מצרכים יש לקנות והיכן? מהו התפריט והמתכונים מהם יורכב תהליך הניקוי? כיצד להכין את המטבח 

הפרטי שלכם בבית לימי הניקוי?

מדריך כל השאלות והתשובות לניקוי גוף וצום מיצים בבית

כל מה שרציתם לשאול לגבי צום מיצים וניקוי הגוף מרעלים ולא היה לך את מי לשאול.

קבוצת תמיכה סגורה בפייסבוק

כל השאלות שעולות בזמן התהליך ולאחרי שהוא מסתיים. אומינה תפגוש אתכם בפייסבוק, תענה על כל 

השאלות שעולות בתהליך עצמו ותחלוק ידע, מתכונים, טיפים והשראה, כיצד להמשיך ולשמור על גוף נקי 

מרעלים בחיי היום יום.

הדרכה ליציאה נכונה מתהליך הניקוי

יציאה נכונה מתהליך ניקוי הגוף היא אולי החלק החשוב ביותר בתהליך. מהי הדרך הנכונה והאופטימלית 

לעשות זאת?

חוברת הדרכה להטמעת ניקוי הגוף בחיי היום יום

חוברת יחודית של אומינה, בלעדית למסיימי תוכניות צום המיצים הכוללת טיפים והצעות פרקטיות לחיים 

בריאים לאחר ניקוי הגוף.

מתנה - חוברת “מתכונים למטבח החדש”  

חוברת המתכונים של אומינה למטבח הבריא הכוללת מתכונים נבחרים שיעזרו לכם להפוך את הארוחות 

שלכם ושל משפחתכם לבריאות וסופר טעימות.

ערכת תערובות ניקוי גוף מוכנות להכנה עצמית

תערובות ניקוי הגוף המיוחדות, המעושרות בסופרפודס שהוכנו על ידי אומינה.

התערובות מעודדות ניקוי של רעלים, פרזיטים ובקטריות מזיקות ממערכת העיכול ומעשירות את הזנת הגוף. 

את התערובות ניתן לערבב בשייקים, לשתות עם כוס מים, או נוזלים אחרים לבחירתכם, בהתאם לתפריט 

שתקבלו.

הערות: יש צורך להצטייד בבלנדר לתוכנית ניקוי זו. | בתוספת תשלום ניתן לקבל מפגש יעוץ עם יועצת תזונה מלווה. | משך זמן התוכניות האפשרי - 3/5/10 

ימים. | התערובות יגיעו אליכם בדואר או בשליחות עד 5 ימי עבודה מרגע ההזמנה.

100% אורגני’תוכנית ניקוי גוף 

SuperfoodS מכיל Pure light

http://www.umina.co.il/body-cleanse-how-to-do/detox-at-home/program-pure-light
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תוכנית ייחודית המאפשרת לכם לקבל לצד ערכת התוכן וההדרכה, גם את התפריטים המיוחדים של תוכנית 

ניקוי גוף - סלטים, מרק חי, שייקים ומיצים - ישירות הביתה או למשרד.  התוכנית מוצעת בשלושה מסלולים - 

ניקוי גוף קל, ניקוי גוף בסיסי, ניקוי גוף עמוק. כל מוצרי המזון של המסלול שבחרת עשויים ממזון אורגני טרי, 

מוכנים ונסחטים השכם כל בוקר, יגיעו אליכם מידי בוקר עם שליח מיוחד לפני השעה 10.00 בבוקר. המוצרים 

מגיעים כשהם ארוזים בבקבוקי זכוכית ממוחזרים ואריזות מתכלות, בציידנית רכה השומרת על הטמפרטורה.   

התוכנית כוללת
הדרכה להכנת הגוף לתהליך הניקוי 

מהי הדרך האופטימלית להכנת הגוף? ככל שנכין את גופנו טוב יותר, כך יהיה תהליך הניקוי אפקטיבי ועמוק 

יותר. 

מדריך כל השאלות והתשובות לניקוי גוף וצום מיצים בבית

כל מה שרציתם לשאול לגבי צום מיצים וניקוי הגוף מרעלים ולא היה לכם את מי לשאול.

קבוצת תמיכה סגורה בפייסבוק

כל השאלות שעולות בזמן התהליך ולאחרי שהוא מסתיים. אומינה תפגוש אתכם בפייסבוק, תענה על כל 

השאלות  שעולות בתהליך עצמו ותחלוק ידע, מתכונים, טיפים והשראה, כיצד להמשיך ולשמור על גוף נקי 

מרעלים בחיי היום יום.

הדרכה ליציאה נכונה מתהליך הניקוי

ויציאה נכונה מצום המיצים היא אולי החלק החשוב ביותר בתהליך ניקוי הגוף . מהי הדרך הנכונה והאופ

טימלית לעשות זאת?

חוברת הדרכה להטמעת ניקוי הגוף בחיי היום יום

חוברת יחודית של אומינה, בלעדית למסיימי תוכניות צום המיצים הכוללת טיפים והצעות פרקטיות לחיים 

בריאים לאחר ניקוי הגוף.

מתנה - חוברת “מתכונים למטבח החדש”  

חוברת המתכונים של אומינה למטבח הבריא הכוללת מתכונים נבחרים שיעזרו לכם להפוך את הארוחות 

שלכם ושל משפחתכם לבריאות וסופר טעימות.

התפריט המלא של תוכנית הניקוי. בשליחות יומית עד אליכם

התפריטים המיוחדים של ניקוי גוף - סלטים, מרק חי, שייקים ומיצים - על פי המסלול שבחרתם. יגיעו אליכם 

מידי בוקר עם שליח מיוחד, לבית או למשרד, לפני השעה 10.00 בבוקר.

תוכנית זו מתאימה למי שמתנסה בניקוי הגוף בפעם הראשונה ולאלו המרגישים צורך בצום מיצים המשלב אוכל.

התפריט היומי כולל 
3 מיצי ירקות ופירות אורגניים המעושרים בסופרפודס )“מזונות על”(, תמצית ריפוי טבעי אורגני, שייק )סמודי( 

סופרפוד, סלט עלים ירוקים, מרק חי טבעוני וקינוח rAW טבעוני.

 ניקוי גוף קל   

שוט כלורופיל
 pure pure GreeN

שייק ירוק
GreeN SMooTHIe

סלט בריאות
HeALTH SALAd

מתנת האדמה
eArTH GIfT

שורשי מרפא
MedICINAL rooTS

מרק חי
rAW Soup

קינוח טבעוני
rAW SWeeT

החברה הטובים
BeST frIeNdS

100% אורגני’תוכנית ניקוי גוף 

SuperfoodS מכיל Pure life

http://www.umina.co.il/body-cleanse-how-to-do/detox-at-home/program-pure-life/pure-life-deep/
http://www.umina.co.il/body-cleanse-how-to-do/detox-at-home/program-pure-life/pure-life-deep/
http://www.umina.co.il/body-cleanse-how-to-do/detox-at-home/program-pure-life/pure-life-basic/
http://www.umina.co.il/body-cleanse-how-to-do/detox-at-home/program-pure-life/pure-life-light/
http://www.umina.co.il/body-cleanse-how-to-do/detox-at-home/program-pure-life/pure-life-light/
http://www.umina.co.il/body-cleanse-how-to-do/detox-at-home/program-pure-life/pure-life-light/
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12.00. | בתוספת תשלום ניתן לקבל מפגש יעוץ עם יועצת תזוו  הערות: התוכנית מוצעת בין הימים שני לשישי בכל שבוע. הזמנת כל מסלול דורשת הזמנה מראש עד ליום חמישי בשעה
נה מלווה. | משך זמן התוכניות האפשרי בכל אחד מהמסלולים - 3/5 ימים. | השליחויות באזור תל אביב רבתי בלבד. | יש צורך בתשלום ערבון של 50 ₪ עבור הצידנית ובקבוקי המיצים.

 נקוי גוף עמוק    ניקוי גוף בסיסי   

שוט כלורופיל
 pure pure GreeN

שייק ירוק
 GreeN SMooTHIe

מיץ נוגד חימצון 
ANTI - oXIdANT JuICe

סלט בריאות
HeALTH SALAd

מתנת האדמה
eArTH GIfT

שורשי מרפא
MedICINAL rooTS

שייק סגול
purpLe SMooTHIe

החברה הטובים
BeST frIeNdS

שוט אלו-ורה
 ALoe-VerA HeALING

חיים ירוקים
 GreeN LIfe

מיץ נוגד חימצון 
ANTI-oXIdANT JuICe

אשף הניקוי
MASTer CLeANSe

שוט כלורופיל
pure pure GreeN

שורשי מרפא
MedICINAL rooTS

מתנת האדמה
eArTH GIfT

החברה הטובים
BeST frIeNdS

תוכנית זו הינה דרגת הביניים של תוכניות הניקוי. היא מתאימה למי שמעוניין להעמיק את תהליך הניקוי 

ועדיין רוצה לשלב אוכל בתהליך.

התפריט היומי כולל

4 מיצי ירקות ופירות אורגניים, המעושרים בסופרפודס )“מזונות על”(, 2 שייקים מפירות אורגנים המעושרים 

בסופרפודס, תמצית ריפוי טבעי אורגני וסלט עלים ירוקים. 

תוכנית המבוססת על שתית מיצים בלבד, תוכנית הניקוי הזו ממולצת לחפצים להעמיק ולמקסם את חווית 

ניקוי הגוף.

התפריט היומי כולל

שתיה יומית של 6 מיצים העשויים מפירות וירקות אורגניים טריים ומעושרים בסופרפודס )“מזונות על”( ו- 2 

תמציות ריפוי טבעי אורגני.

100% אורגני’תוכנית ניקוי גוף 

SuperfoodS מכיל Pure life

http://www.umina.co.il/body-cleanse-how-to-do/detox-at-home/program-pure-life/pure-life-basic/
http://www.umina.co.il/body-cleanse-how-to-do/detox-at-home/program-pure-life/pure-life-deep/
http://www.umina.co.il/body-cleanse-how-to-do/detox-at-home/program-pure-life/pure-life-basic/
http://www.umina.co.il/body-cleanse-how-to-do/detox-at-home/program-pure-life/pure-life-deep/
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אודות אומינה

 ,)INSTITuTe for INTeGrATIVe NuTrITIoN( אומינה היא בוגרת “המכון לתזונה משולבת” בניו יורק

עוסקת ולומדת רפואת צמחים מערבית, מורה ליוגה ומטפלת מוסמכת ע”י המרכז ל “טאו שיאטסו” ישראל.   

אומינה ניהלה והובילה במשך  שנים את המרכז לניקוי גוף במרכז הטרנספורמציה “פאצ’ה-מאמא”

שבקוסטה ריקה, לשם מגיעים מאות אנשים מכול העולם מידי שנה, לעבור תהליכי ריפויי והתחדשות.

בשנים האחרונות מעבירה אומינה סדנאות ניקוי, תזונה והתחדשות גם בישראל.

החזון

כשאנחנו מעניקים לעצמנו הזנה טובה, הדבר בא לידי ביטוי באיכות חיינו. בבחירות שלנו בכל התחומים, 

בעבודה, בחברים, בשעות הפנאי. הצעד הראשון בבחירה של מה אנחנו מכניסים לגוף, הוא צעד של בחירה 

בחיים בריאים וחיוניים. החזון שלנו הוא הוא לאפשר לאנשים להתחבר – דרך תהליך ניקוי הגוף ותזונה בריאה 

– לעצמם. להכיר את הכוחות הפנימיים ולהתקרב צעד נוסף אל מימוש הפוטנציאל שגלום בהם. המפגש 

עם הזנה מדויקת מאפשר להקשיב עוד לחכמה הפנימית ולהתחבר לאדמה. מכאן מתפתחת מערכת יחסים 

חדשה עם הגוף ומתעוררים הכוח והאינטליגנציה הפנימית להבריא ולממש את היכולות שלנו בחיים האלה.
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