
Your cleanse has arrived!

WHAT TO DRINK FIRST

We have made it easy for you by numbering the bottles 
in order of what you should drink first. Not everybody 
has the same schedule of when they wake up or go to 

sleep. Rule of thumb is drink your juices every two 
hours and drink your last juice two hours before falling 
asleep. Hydrate as much as possible with water and 

herbal green tea between each juice.

Exfoliation is key! Dry skin brushing before a 
shower or before exercising will open up those 

eliminatory pores.

Exercise and sweat using sauna or steam room, 
another trick to speed up any detox.

Get a massage; you masseuse should be made 
aware that your cleansing, she will gently and 

slowly massage the liver, it could possible double 
the effects of your cleanse!

Hydrate! This will help stimulate bowel 
movements.

Drink any Raw ME juice with your current diet to 
help stimulate and remove toxins.

Any Questions? Please contact us
Anytime on 6613-9882

Or email order@raw-me.com
Don’t forget to share #rawmeqatar

While we recommend you abstain from food during your 
cleanse, we realize sometimes you just can’t resist. 

Best choices:

CHEAT WITHOUT GUILT

Raw ME Cleanse triggers your body to gently start 
cleaning chemicals and toxins through your eliminatory 

organs.

There’s all working together; the liver acts as the filter to 
remove foreign substances from your blood, then the 

kidneys filter the blood into the urine, while your lungs 
remove the second hand smoke you inhaled last week 

sitting in the coffee shop. 

Your skin is your largest organ, and provides the most 
efficient and direct exit route for anything that needs 

to be released.

Hydrate! This will help stimulate bowel movements.

MIND YOUR ORGANS

If you’re feeling bad, Don’t Panic!
It’s just a healing process, expected 

when it comes to detoxing.

Tip
Exercise, sweat and shower as soon as 
possible. Sweat is a wonderful release, 

but only if it’s washed off soon 
afterwards. If not, your skin reabsorbs 

toxins. 

half cup 
of coffee

Warm low sodium
veggie broth

Few cellery
sticks

Couple slices
of cucumbers

Quarter of 
an avocado

Dilute any drink
with water

Tip
Remember, you are re-awakening 

your digestive system. Don’t throw 
away all that hard work by binging 
on meat, bread and cheese. Don’t 

overeat.
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Raw ME Cleanse will gently rid your 
body of impurities, regain an alkaline 
balance, and normalize digestion and 

your metabolism. We designed it 
specially for lifestyles that need to take 
a break from unhealthy eating habits or 
just want to jump start your fruit and 

veggie intake.

Get excited Raw ME Cleanse provides 
enough energy to go about your daily 

routines. 



المطهر الخاص بيك قد وصل!

 التقشير هو المفتاح! تنظيف البشرة الجافة قبل االستحمام
 أو قبل الرياضة يقوم بفتح المسام.

 ممارسة الرياضة والعرق إستخدم السونا أو البخار خدعة أخرى
لتسريع التخلص من السموم.

 الحصول  على تدليك. وينبغي أن تكون المدلكة على علم بأن
 ما تتمتعون به هو التطهير، وتقوم بتدليك الكبد ببطء فهذا

 سيقوم بمضاعفة التطهير الخاص بك.

الترطيب! هذا سوف يساعد في تحفيز حركة االمعاء.

 مع النظام الغذائي الخاص Raw ME Cleanse يشرب أي عصير
 بيك الحالي للمساعدة في تحفيز وإزالة السموم.

 أي اسئلة؟  الرجاء التواصل معنى

 في أي وقت على ٦٦١٣-٩٨٨٢

 order@raw-me.com  أو البريد اإللكتروني 

 #rawmeqatar ال تنسى المشاركة

 بينما نحن ننصح اإلمتناع عن الطعام خالل تطهير الخاص
 بيك، ندرك في بعد األحيان أنه ال يمكن أن تقوم. أفضل

:الخيارات

ماذا تشرب أوال

 لقد جعلنا من الساحل بالنسبة لك المعرفة عن طريق ترقيم
 زجاجات من أجل ما يجب أن تشرب أوال. ليس الجميع لديه

 .نفس الروتين عندما يستيقظ أو يذهب إلى النوم

 الغش دون ذنب

  Raw ME Cleanse يطلق جسمك بلطف ليبدأ بتنظيف المواد
 .الكيميائية والسموم من خالل األجهزة استبعادية

 أنهم يعلمون مع. يعمل الكبد مثل لتصفية المواد الغريبة من
 دمك، ثم ترشيح الكلى والدم في البول، بينما رئتيك تقوم
 بإزالة   الدخان اللذي استنشقته اإلسبوع الماضي بجلوسك

 .في المقهى

 بشرتك أكبر جهاز خاص بك، وتقدم بأقصر الطرق الخروج
     الفعال والمباشر عن أي شيء يجب االفراج عنه

الترطيب! يساعد في تحفيز حركة اإلمعاء

  منع األجهزة الخاصة بك

إذا كنت تشعر بحالة سيئة، ال تفزع!
 انها مجرد عملية الشفاء، ومن المتوقع حصولها
 .عندما يتعلق األمر بالتخلص من المواد الساما

نصيحة
 الرياضة والعرق واإلستحمام في أقرب 

 وقت بقدر االمكان. العرق هو مخرج رائع،

 ولكن فقط إذا قمنا بالغسل بعد ذلك بوقت

 كثير. أو ستمتص بشرتك السموم مرة أخرى

نصف كوب
 قهوة 

 مرق الخضروات
الدافئ المنخفض

 الصوديوم 

 قليل من
 الكرفس

 تمييع أي ربع أفوكادو شرائح خيار
 شراب مع ماء

نصيحة
 تذكرك انك تحي الجهاز الهضمي الخاص 

 بك ال ترمي كل المجهود عن طريق أكل

  اللحوم.الخبز والجبن. والوجبات الدسمة

  المستوى ١
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  المستوى ٤  المستوى ٣  المستوى ٢

 الماء الدافئ مع الليمون الطازج معصور

Sucker Punch Sucker Punch Sucker Punch Sucker Punch

Cool Crush Cool Crush Cool Crush

Radical Roots

Go NutsGo Nuts Cacao Craving وجبة

Green Junkie Soup 2 سناك

Keen ‘on Kale

Green Junkie

Green Junkie Green Junkie Green Junkie

Green Junkie Green Junkie Green Junkie

Soup 2

8
صباحا

9
صباحا

11
صباحا

1
مساء

3
مساء

5
مساء

7
مساء Raw ME Cleanse  سوف يخلص 

 جسمك  بلطف من الشوائب، ويساعد على
 إستعادة التوازن الكلوي، تتبع الهضم والتمثيل
 الغذائي الخاص بيك. كمن بتصميمه خسيسة

 ألنماط الحياة التي تحتاج إلى أخذ قصة من
 الراحة من العادات الغذائية الغير الصحية أو

 فقط تريد أن تبدأ بأكل
الفاكهة وتتناول الخضروات.

 تحمس رو م كالنسي يقدم ما يكفي من
الطاقة للذهاب احو الروتين اليومي

الخاص بيك. 

 المطهر الخاص بيك قد وصل!    رو م قلنس سوف يخلص جسمك بلطف من الشوائب، ويساعد على إستعادة التوازن الكلوي، تتبع الهضم والتمثيل الغذائي الخاص بيك. كمن بتصميمه خسيسة ألنماط الحياة التي تحتاج إلى أخذ قصة من الراحة من العادات الغذائية
.الغير الصحية أو فقط تريد أن تبدأ بأكل الفاكهة وتتناول الخضروات. تحمس رو م كالنسي يقدم ما يكفي من الطاقة للذهاب احو الروتين اليومي الخاص بيك


