
Nový a inteligentní způsob pití džusu
Juissen používá revoluční systém na získávání šťávy. Na 
rozdíl od tradičních metod Juissen nemačká ani nemíchá, 
nýbrž lisuje přísady díky systému pomalého otáčení. Šťá-
va si proto uchová velmi vysoké procento nutriční hodno-
ty ovoce, zeleniny, obilnin atd. i jejich přírodní vlastnosti 
a 100% chuti.

Ochutnejte ten rozdílOchutnejte ten rozdíl

Obdržíte exkluzivní knihu 
receptů Juissen

Speciální konstrukce vás uvede do světa 
Juissen a umožní vám zážitky bez hranic.

Technické specifi kace: 
Napětí: AC220-240V, 50/SOHz
Výkon: 200 W
Rychlost: 65 ot./min.
 
Systém otáčení: Obráceně
Nepřetržité použití: 30 minut
Kontrola přehřívání Ano
 
Rozměry: 
Rozměry: 1,2 m
Délka kabelu: 7,5 kg
Hmotnost: 16 × 25 × 45 cm
 
Příslušenství: 
2 nádoby po 1 l 
8 sít 
Míchací vidlice 
Kartáč na čištění 

Juissen příslušenství:

www.juissen.com

Kartáč na čištění

Posunovač

Násypka

Lisovací jednotka

Lapač nečistot

Odstraňovač odpadu

Zástrčka

Vypínač

Centrální jednotka

Nádoba na lisování 
a míchání

Po vložení dílu stiskněte, 
aby nedošlo k zablokování.

S bezpečnostním zámkem.

Vyrobeno z UNTEM.

Odděluje dužinu od šťávy v závislosti 
na velikosti pórů fi ltrovacího síta.

Čistí zbylou dužinu.

Uchovávejte uzavřenou 
za účelem smíchání 

chutí a textur.

S funkcí zpětného běhu 
pro odstranění  zablokování.

Distributor:

Hrubé síto

Jemné síto

2 nádoby
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Dáte si džus?

Denní doporučená dávka ovoce a zeleniny je 5 porcí. 
Vysoká spotřeba ovoce a zeleniny je obzvlášť důležitá 
pro děti a starší osoby.

Lidské tělo je schopné zkonzumovat větší množství 
ovoce a zeleniny v tekuté podobě. Naše tělo tak může 
rychleji vstřebávat vitaminy, minerály a aktivní látky.

Aktivní látky

Nejčastější aktivní látky v ovoci a zelenině jsou vitaminy skupiny A, B, vitaminy C, D, F, 
K a minerály jako vápník, hořčík, draslík a jiné aktivní látky s antioxidačními a ochranný-
mi vlastnostmi, které jsou velmi důležité pro naše zdraví.

Snadné a bezpečné použití

Jediným stiskem vypínače budete moci vyrobit 
výživný a osvěžující džus. Přístroj má funkci brá-
nící ucpání a systém bezpečnostního zámku, kte-
rý zabraňuje spuštění džusovače, když je otevře-
ný, takže nevzniká žádné nebezpečí a nedochází 
k  rozstřikování. Jeho bezpečnost zvyšuje i  nízká 
hladina hluku (mnohem nižší než u jiných přístro-
jů) a ochrana před přehřátí.

Je dodáván se 2 síty, jedno má jemné póry a pou-
žívá se k výrobě džusů s menším množstvím duži-
ny, hlavně pro děti, a druhé má hrubší póry, které 
umožní průchod dužiny a vlákniny, a proto je opti-
mální pro dospělé.

Velmi snadné čištění

Pokud chcete vyrábět různé ovocné a zelenino-
vé džusy, jen nalijte do přístroje Juissen trochu 
vody, aby se vyčistil zevnitř, a bude ihned znovu 
připraven k použití. Nepřetržitá výroba džusů je 
opravdu snadná, protože je neustále odstraňo-
ván odpad, takže nedochází k ucpávání. Koneč-
né čištění je velmi rychlé a snadné. Dále přístroj 
nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

Červená
Polyfenoly 
lykopeny

Oranžová
B-karoten

Zelená
Kyselina 
listová

Bílá
Isofl avony

Fialová
Flavonoidy 

anthokyaniny

Džusy s přírodní chutí

Výroba domácího džusu je tím nejsnadnějším 
a nejzdravějším způsobem, jak konzumovat ovo-
ce a zeleninu. Důvod je velmi jednoduchý: vyro-
bíme si 100% přírodní džus.

Ve srovnání s tradičními metodami zvyšuje po-
malé džusování Juissen výrobu na celých 65% 
a přitom vytváří stejnoměrné smoothie a zacho-
vává větší množství živin potřebných pro náš 
organismus. Jelikož Juissen nemačká ani nedrtí, 
nezvyšuje se teplota, a vitaminy jsou tak lépe za-
chovány.

Zdravý životní styl

Vlákniny, minerály a aktivní látky ze zeleniny jsou ne-
zbytné pro naše zdraví: zvyšují naši obranyschopnost, 
energii, vitalitu a pomáhají při prevenci rakoviny, sr-
dečních chorob, špatného cholesterolu, degenerativ-
ních chorob, cukrovky a obezity.

3 až 5
hodin

400 g

17% 65%
10 až 15

minut

Vstřebávání

Doba trávení

Ovoce Džus

BEZ 
přístroje 
Juissen

S 
přístrojem 

Juissen

Doporučený 
denní příjem 

ovoce a zeleniny Pomáhá
při prevenci 
rakoviny

Snižuje riziko 
srdečních chorob

Pomáhá při boji 
proti obezitě
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