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Od i dla kobiet
My, kobiety. Jesteśmy zupełnie różne, a jednocześnie tak bardzo
podobne. Różnorodność potrzeb, stylów życia i ról zmotywowała
nas do stworzenia szerokiej gamy produktów. Z kolei podobieństwa
zainspirowały nas do celebrowania wspólnoty i zbudowania
społeczności, w której możemy dzielić się sposobami na jeszcze
lepsze, zdrowsze i przyjemniejsze życie.
Wśród nas są kobiety biznesu, amatorki sportu, pełne energii
It Girls, troskliwe mamy i ikony, które znamy z mediów czy portali
społecznościowych. Wszystkie szukają sposobu na wzmocnienie
zdrowia, dobrą energię, odżywienie. Zwykłe-niezwykłe dziewczyny,
które codziennie nas zachwycają. Z myślą o Was wszystkich
powstały eliksiry ZOJO, dla Was będziemy rozwijać ich ideę.

A Ty, kim jesteś? Chcemy Cię poznać.
Dołącz do #zojogirls.
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Nasze
składniki
Z certyfikatem Organic Farmers and Growers Association

aronia

ashwagandha

babka płesznik

baobab

białko z grochu

białko z ryżu
brązowego

borówka

burak

camu camu

chlorella

cynamon

czarna porzeczka

grzyby reishi

imbir

jagody acai
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kakao

karob

kolagen morski

kurkuma

lucuma

maca

matcha

moringa

mucuna pruriens

nasiona lnu

owoc dzikiej róży

owoc lucumy

rokitnik

schisandra

shatavari

siemię lniane

spirulina

szpinak

trawa jęczmienna

trawa pszeniczna

triphala

tulsi

żeń-szeń
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LINIE ELIKSIRÓW

promienna
skóra1

przeciwdziałanie
oznakom
starzenia2

wspieranie
odporności3

skarby
świata

antiageing4

trawa jęczmienna

The Gorgeous
Formula

czarna porzeczka

karob

The Beauty Pageant
Formula

baobab
Najpiękniejszy makijaż to… zdrowa,
promienna skóra. Przedstawiamy
Ci jej najlepszego przyjaciela
– Gorgeous jest mieszanką
odżywczych składników, minerałów,
witamin i przeciwutleniaczy. Pomogą
Ci zadbać o naturalny blask, jędrność
i nawilżenie skóry od wewnątrz.
Piękna cera będzie Twoim znakiem
rozpoznawczym.

35 g, 150 g

ashwagandha

mucuna pruriens

triphala

matcha

źródło
antyoksydantów

lucuma

camu camu
Cudowne ciała brazylijskich
supermodelek, tajemniczy blask kobiet
Bliskiego Wschodu, lśniące włosy
Hindusek, nieskazitelnie porcelanowa
skóra Azjatek i wiele innych
przykładów z każdego kontynentu,
które wszyscy znamy. Formuła Beauty
Pageant to codzienna, wyjątkowa
porcja sekretnych składników,
z których korzystają najpiękniejsze
kobiety świata.

35 g, 150 g

cynamon

kurkuma

imbir

borówka
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LINIE ELIKSIRÓW

płaski
brzuszek5

produkcja
kolagenu6

zmniejszenie
skutków stresu7

promienna
skóra8

przeciwdziałanie
oznakom
starzenia9

owoc dzikiej róży

The Bikini Body
Formula

nasiona lnu

nasiona lnu

The Young
Formula

borówka
Wprowadź Bikini Body do codziennej
diety i z prawdziwą przyjemnością
odsłaniaj ciało. Składniki tej formuły
poprawią metabolizm, wspomogą
funkcje trawienne organizmu, zwiększą
spalanie tłuszczu oraz produkcję
kolagenu, który poprawia wygląd skóry.
Regularne korzystanie z mieszanki
Bikini Body obniża wchłanianie lipidów,
wspiera trawienie, zmniejsza apetyt
i stabilizuje poziom cukru we krwi.

35 g, 150 g

lucuma

tulsi

triphala

imbir

energia
kobieca10

aronia

owoc dzikiej róży
Nie zatrzymasz czasu, ale możesz
wyglądać młodziej. Mieszanka Young
jest nowoczesnym suplementem
diety, który pomoże Ci wygładzić
drobne linie i zredukować pojawiające
się zmarszczki. Jest pełna naturalnych
przeciwutleniaczy, które mają
właściwości redukujące stres
oksydacyjny, a także odżywiają,
ujędrniają i nawilżają skórę.

35 g, 150 g

shatavari

baobab

rokitnik

schisandra
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LINIE ELIKSIRÓW

mieszanka
afrodyzjaków11

siła
i nastrój12

płaski
brzuszek14

energia
kobieca13

detoks
i oczyszczanie15

bogactwo
aminokwasów

babka płesznik

The Sexy
Formula

kakao

The Supergreens
Formula

siemię lniane

maca
Pssst... To wyjątkowo kusząca
propozycja. Chcesz wzniecić między
Wami ogień? Formuła Sexy zawiera
wyłącznie naturalne afrodyzjaki,
takie jak żeń-szeń, ashwagandha,
maca oraz inne składniki odżywcze,
które wspierają prawidłowe krążenie,
pobudzają libido, a także zwiększają
energię seksualną. Równoważą układ
hormonalny i wpływają na płodność
kobiet.

35 g, 150 g

ashwagandha

shatavari

Poczuj moc płynącą z zieleni!
Formuła Supergreens to doskonała
mieszanka zielonych roślin
o działaniu oczyszczającym.
Składniki tego eliksiru wspomagają
poprawne funkcjonowanie systemu
odpornościowego i trawiennego.

trawa pszeniczna

baobab

moringa

grzyby reishi

żeń-szeń

spirulina

35 g, 150 g

chlorella
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LINIE ELIKSIRÓW

skóra, włosy
i paznokcie16

źródło
białka

wspieranie
odporności17

organiczne
warzywa
i owoce

białko18

owoc lucumy

owoc dzikiej róży

The Collagen
Formula

The I Love You
Formula

karob

białko z grochu
W łatwy sposób pomożemy Ci
wyeliminować z diety konserwanty,
alergeny, sztuczne barwniki i aromaty.
Eliksir dla dzieci I Love You składa
się z organicznych warzyw i owoców
oraz białka roślinnego pochodzenia.
Te składniki wpływają na wzmocnienie
odporności i właściwy wzrost
organizmu. Za pyszny smak odpowiada
surowy karob – ten miks polubią nawet
najbardziej wybredne niejadki.

Z wiekiem produkcja kolagenu
drastycznie zwalnia, a my zaczynamy
nie tylko widzieć, ale i wyraźnie
odczuwać jego brak. Kolagen to
naturalny składnik skóry, włosów
i paznokci. Nasz Collagen zawiera
czyste hydrolizowane białko.

300 g

kolagen morski

35 g, 150 g

białko z ryżu brązowego

jagody acai

burak

szpinak
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AKCESORIA

Dbamy o najmniejsze szczegóły,
także w Twoim otoczeniu
Postaw na piękne dodatki – miej je w swoim domu, torebce
i na sobie. Niech dodadzą Ci dobrej energii.

Kubek do smoothie
Ciągle w biegu? Nie rezygnuj przez to z odżywiania. Zabierz ZOJO ze sobą i w wolnej chwili
rozkoszuj się naszymi formułami. Ten kubek
zapewni Ci świeżość i odpowiednią temperaturę
przygotowanego koktajlu. Zrezygnuj z plastikowych bidonów – zadbaj o siebie i środowisko.
Gwarantujemy Ci bezpieczeństwo oraz wygodę.
Od teraz zawsze razem – w torebce czy
samochodzie. Nasz kubek pasuje do uchwytów
w większości pojazdów. To co, w drogę?

stal nierdzewna (całościowo);
nie zawiera BPA
W zestawie: kubek oraz stylowa słomka
Pojemność: 470 ml
Materiał:

Caddy
Zapomnij o nudnych puszkach, niech Twój
eliksir wyróżnia się także na kuchennej
półce. Nasz pojemnik to idealny sposób na
przechowywanie formuł – utrzymuje je długo
w świeżości, a do tego pięknie wygląda na
blacie. Czego chcieć więcej?

szkło MIRON Violet Glass
(wysokiej jakości szkło
gwarantujące ochronę przed
wpływem światła i przedłużenie
świeżości produktu)
Pojemność: 400 ml
Materiał:
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AKCESORIA

Świece

50 h
produkty
naturalne

z wosku
sojowego

robione
ręcznie

minimalny
czas palenia

Bossy,
but Gorgeous

Jimmy
Whoo?

Girl
on Fire

Czarna figa & Wetiwer

Mandarynka & Sandałowiec

Czarna malina & Pieprz

Nieoczywista kompozycja dla odważnych – tych, które lubią przyciągać
uwagę, iść pod prąd i zdobywać
świat. Elegancki, ziemisty zapach
będzie idealnym dodatkiem dla
niezależnej, nowoczesnej kobiety.

Tak, dobrze zgadujesz – zainspirował
nas luksusowy świat mody. Jimmy
Whoo? to bardzo bogata, otulająca
kompozycja, która nada luksusowy
charakter Twojej przestrzeni.

Lekkość, świeżość, zabawa i… trochę
pikanterii. Coś dobrze znanego
wszystkim It Girls! Ten energetyzujący
zapach wywoła wspomnienie lata
i wakacyjnych imprez. Zawsze
poprawi Ci humor!

Kompozycja zapachowa:

Kompozycja zapachowa:

Kompozycja zapachowa:

• orientalny anyż i tonka
• orzeźwiające nuty cytrusowe
i wetiwer
• otulający kokos i czarna figa
• uwodzicielska ambra
• uspokajający cedr
• ziemisty, drzewny aromat mchu
dębowego

• rozgrzewające nuty czekolady,
wanilii i karmelu
• orzeźwiająca mandarynka
i bergamota
• kwiatowe nuty lawendy, lilii
i jaśminu
• zmysłowe połączenie ambry
i sandałowca

• słodko-kwaskowata malina
• radosna, nieco cierpka wiśnia
• orzeźwiające połączenie różowego
i czarnego pieprzu
• zmysłowe piżmo
• delikatnie kwiatowe nuty

190 g

190 g

190 g
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AKCESORIA

Bransoletka
#ZOJOGIRL

Zdrowy styl życia to znacznie więcej, niż
codzienna dieta czy regularne uprawianie
sportu. Prawdziwa zmiana zaczyna się
w głowie. Jesteś częścią wielkiej rewolucji
– inspirujesz innych do dbania o to, co
najważniejsze. Nas też, bo jesteś (lub
wkrótce będziesz) jedną z #zojogirls,
prawda? Niech przypomina Ci o tym
nasz stylowy talizman!

Materiał: srebro próby 925
Kolory: srebrny,
żółte złoto (pozłacany),
różowe złoto (pozłacany)
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PRZEPISY

Smoothie bowl z owocami tropikalnymi

2 porcje

Yellow Goddess
Składniki
•
•
•

2 łyżeczki The Bikini Body Formula

•
•
•
•
•
•

100 g ulubionego musli lub granoli

•

2 szklanki dowolnego mleka roślinnego
lub zwierzęcego

2 łyżeczki nasion chia
2 łyżki płatków migdałowych lub
ulubionych orzechów

1 dojrzałe mango
1 nieduży ananas
1 banan
1 jabłko
1 cm świeżej kurkumy lub 2 łyżeczki
kurkumy w proszku

Jak to zrobić?

1
2
3
4

Owoce obierz i pokrój w kostkę, zostaw kilka kawałków
ananasa do przybrania.
Pozostałe owoce zmiksuj w blenderze z mlekiem,
kurkumą i 2 łyżeczkami Bikini Body.
Przelej koktajl do 2 misek.
Udekoruj je porcją granoli lub musli (50 g), obok ułóż
odłożone wcześniej kawałki owoców, płatki migdałowe
(po 1 łyżce) i nasiona chia (po 1 łyżeczce). Ciesz się
pysznym smakiem i pięknym ciałem!
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Wskazówki

Wskazówki
•
•

owoce mogą być mrożone

•

buraka obieraj w rękawiczkach, dzięki
temu nie zafarbujesz skóry dłoni

jeśli Twój blender nie ma funkcji kruszenia
lodu, najpierw rozmróź owoce
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PRZEPISY

Koktajl z owoców leśnych i buraka

2 porcje

Think Pink
Składniki
•
•
•

2 łyżeczki The Beauty Pageant Formula

•
•
•
•

1 banan

2 łyżeczki nasion chia
2 szklanki mieszanki owoców leśnych
(maliny, jeżyny, borówki, truskawki)

1/2 małego buraka
2 łyżeczki miodu
1 i 1/2 szklanki wody

Jak to zrobić?

1

Obierz banana i buraka, a następnie pokrój je w drobne
kawałki. Pozostałe składniki (oprócz nasion chia) zmiksuj
w blenderze.

2
3
4

Teraz spróbuj koktajlu – jeśli jest zbyt gęsty, dodaj więcej
wody. Jeśli jest zbyt kwaśny, dodaj więcej miodu.
W sam raz? Rozlej koktajl do szklanek i dodaj do każdego
po łyżeczce nasion chia.
Wypij toast za piękną skórę i smukłe ciało. Twoje zdrowie!
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Dowiedz się więcej o korzyściach
1

Witania ospała (ashwagandha) zawarta w produkcie pomaga
utrzymać zdrową skórę.

2

Witania ospała (ashwagandha) ma ogólny efekt odmładzający.

3

Świerzbiec właściwy (mucuna pruriens) i czarna porzeczka
wspierają odporność.

4

Borówka zawarta w produkcie to naturalne źródło
antyoksydantów i naturalna ochrona przed wolnymi rodnikami.

5

Imbir wspomaga trawienie. Nasiona lnu wspierają funkcje
trawienne organizmu. Siemię lniane pomaga zmniejszyć apetyt,
przyczynia się do zmniejszenia masy ciała, pomaga w utrzymaniu
wagi, pomaga kontrolować apetyt, naturalnie wspomaga uczucie
pełności po posiłku.

6

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.

7

Dzika róża wspomaga system immunologiczny.

8

Rokitnik pomaga w przypadku suchości skóry – przyczynia się do
funkcjonowania błony śluzowej w suchym oku, pochwie i ustach.
Pomaga zachować zdrową skórę od wewnątrz.

9

Cytryniec chiński (schisandra) może chronić komórki i tkanki przed
uszkodzeniem oksydacyjnym.

10

Cytryniec chiński (schisandra) przyczynia się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego.

11

Witania ospała (ashwagandha) wspomaga zdrowie żeńskich narządów rozrodczych. Pomaga utrzymać siłę w ciąży.
Ma pozytywny wpływ na układ krążenia. Żeń-szeń pomaga utrzymać prawidłowe relacje seksualne. Maca stymuluje pożądanie
seksualne, jest afrodyzjakiem.

12

Żeń-szeń pomaga utrzymać optymalną wytrzymałość, uczucie energii i witalności, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.

13

Szparagi shatavari chronią i rewitalizują żeński system rozrodczy i mogą pomóc w problemach z płodnością. Witania ospała
(ashwagandha) wspomaga zdrowie żeńskich narządów rozrodczych. Pomaga utrzymać siłę w ciąży. Ma pozytywny wpływ na
układ krążenia.

14

Nasiona lnu pomagają kontrolować apetyt, wspierają trawienie i poprawne funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Spirulina
pomaga kontrolować wagę, utrzymuje prawidłowy poziom cukru we krwi oraz wspomaga utrzymanie masy mięśniowej w trakcie
odchudzania. Moringa olejodajna pomaga zachować prawidłowy poziom glukozy.

15

Chlorella wspiera zdrowie wątroby oraz eliminację metali ciężkich z organizmu. Wspiera oczyszczanie organizmu. Spirulina
wspomaga poprawne funkcjonowanie układu odpornościowego.

16

Kolagen to naturalny składnik skóry, włosów i paznokci.

17

Dzika róża wspiera odporność.

18

Białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
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Zawsze udane zakupy
Twoje ulubione formuły w jednym miejscu. Wystarczy kilka kliknięć, by
z Twojego koszyka powędrowały prosto do Twojego domu. Zawsze kiedy
potrzebujesz, ile chcesz.

otrzymasz 15% zniżki na pierwsze
zakupy w prezencie za zapisanie się
do newslettera
zapamiętane dane oszczędzą
Twój czas
zyskasz możliwość złożenia
zamówienia subskrypcyjnego
łatwo zrobisz zakupy na Twoim
smartfonie
szybko sprawdzisz status
zamówienia

Kupuj wygodnie na

WWW.ZOJOELIXIRS.COM

lub odwiedź nasz sklep:
ul. Belwederska 32, Warszawa

@

store@zojoelixirs.com

+48 790 522 970

Tu jesteśmy
Nasze klientki są dla nas najlepszą motywacją, wspólnie
tworzymy ZOJO! Czekamy na Twoją opinię, wskazówki
i sugestie dotyczące produktów, jakich poszukujesz.
Dołącz do naszej społeczności, by codziennie
wzajemnie się inspirować.

facebook.com/zojoelixirs

instagram.com/zojoelixirs

25

Znajdziesz nas
pod hashtagiem

#zojogirls
26

