










 Každá potravina je pro organismus 
jistá forma stresu – větší nebo menší. 

 Na množství a formě záleží jak se 
organismus se stresem vyrovná. 

 Primárně se snaží přijaté toxiny 
vyloučit. 

 Sekundárně uložit a zakonzervovat 
tak, aby neškodily organismu. 
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Systém změny spočívá v postupném 
tréninku na zdravější stravu. 

Náhlá změna bývá psychicky náročná a 
málo kdy trvalá. 

Ideální je začít se snídaní a po zvládnutí 
přejít k dalším krokům. 
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Bobule jsou zřejmě nejvýživnějším ovocem na světě. 

Plody omlazují, působí proti volným radikálům, posilují imunitu, zrak, plodnost a libido, pomáhají při 
stresu. 

Obsahuje proteiny, vitamíny (především C, B1 a B2), 21 důležitých minerálů včetně germania, 
esenciální mastné kyseliny a 19 aminokyselin. 

• Podporuje krvetvorbu a detoxikaci. 

• Snižuje krevní tlak. 

• Redukují hodnoty krevního tuku a cukru. 

• Působí proti stárnutí a léčí neurodegenerativní nemoci. 

• Snižuje stres a dodává energii. 

Goji – kustovnice čínská 
Zázrak z Číny 



Semínka šalvěje hispánské sloužila jako výživná potravina Aztékům. 

Obsahuje nenasycené mastné kyseliny omega-3, vitamíny (především A, B1, B2, B3), minerály vápník, fosfor, 
draslík, zinek a měď. Semínka jsou bohatá na vlákninu a bílkoviny. 

• Reguluje krevní tlak a udržuje tekutost krve a podporuje přenos kyslíku. 

• Bohatý zdroj energie. 

• Podporuje metabolismus mezi cévními stěnami a tkáněmi. 

• Působí příznivě na trávení a střevní mikroflóru. 

• Dokáží na sebe navázat až sedminásobek své váhy v podobě jedovatých látek. 

Semena mohou vstřebat dvanáctkrát více vody než je jejich hmotnost. Přispívají tím k vyrovnání vodního 
režimu a množství elektrolytu v těle - velmi důležité pro vytrvalecké výkony ve sportu. 

Chia semínka 
Poklad aztéckých běžců, „runner food“ 



Matcha je jemně mletý zelený čaj nejvyšší kvality, který roste ve stínu. Obsahuje antioxidanty 
oddalující proces stárnutí a chrání před chronickými nemocemi, katechiny, kofein, teanin, který 
má zklidňující účinky, vitamín C a chlorofyl. 

• Zpomaluje proces stárnutí. 

• Aktivuje metabolismus a obnovuje buňky. 

• Vyrovnává poměr povzbuzujícího kofeinu a uklidňujícího  
teaninu a uvolňuje energii postupně. 

Matcha čaj 
Čaj samurajů 



Chlorela je tmavě zelená sladkovodní  řasa – nejvyšší zastoupení chlorofylu. Obsahuje 60-70% 
bílkovin - lidský organismus ji dokáže nadobyčejně strávit. Obsahuje všech 8 esenciálních 
aminokyselin, enzymy, betakaroten, vitamín C a vitamíny řady B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12), E a 
K, vápník, hořčík, železo, měď, zinek, selen a fosfor. 

• Podporuje tvorbu červených krvinek a dohlíží na dostatek železa a hořčíku. 

• 10x silnější než chemoterapie. 

• Váže na sebe jedovaté látky – detoxikuje. 

• Podporuje regeneraci. 

• Reguluje střevní mikroflóru. 

Chlorella 
Výživa a detoxikace čistým chlorofylem 



Maca je na prášek rozemletý kořen rostliny Lepidium meyenii. Obsahuje 60% uhlohydrátů, 
minerály (železo, vápník, draslík a jod), dále vitamíny skupiny B (zvláště B12), antioxidanty, 
nenasycené mastné kyseliny, amidy a steroidy, fosfor a cukr. 

• Dodává energii a prodlužuje vytrvalost. 

• Zvyšuje obsah kyslíku v krvi. 

• Tlumí strach. 

• Zvyšuje potenci. 

• Podporuje hojení a regeneraci. 

• Pomáhá vypracovat svalovou hmotu. 

Maca horská 
Superpotravina Inků 
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