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MORINGA PRÁŠOK

Prášok vyrobený z prirodzene sušených listov stromu moringa olifera, 
stromu života, sa po stáročia využíva ako súčasť ajurvédskej medicíny. 
Dnes patrí moringa medzi najvyužívanejšiu rastlinu na svete, pretože 
obsahuje mnoho životne dôležitých látok potrebných pre zdravie.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

vitamíny A, B, C a E
rastlinné bielkoviny
vlákninu
antioxidanty
minerály – vápnik, horčík, draslík a stopové prvky - železo, chróm, bór

podporuje imunitný systém dospelých aj detí
pozitívne vplýva na vývoj mozgových a nervových buniek
minimalizuje únavu a pomáha pri zlepšení kognitívnych funkcií
podporuje správne trávenie
zabezpečuje normálny krvný obeh
prospieva zdraviu srdca
dohliada na správny prenos kyslíka v tele
vyživuje pokožku 
prispieva k detoxikácii organizmu
pomáha chrániť pred voľnými radikálmi
zabezpečuje normálnu funkciu metabolizmu

Moringa disponuje širokým spektrom využitia.Pri vnútornom používaní 
ide skôr o výživový doplnok, než o dochucovadlo jednotlivých jedál, 
napriek tomu, že má príjemnú vôňu a jemnú korenistú chuť. Denne 
sa odporúča konzumovať maximálne 3x 
v podobe jednej čajovej lyžičky. Použiť 
ju môžete aj ako prísadu do nápojov, 
ovocných štiav, smoothies a polievok. 
V prípade, že chcete využiť anti-aging for-
mulu tejto superpotraviny, odporúčame ju 
pridať priamo do Vašej pleťovej masky.

Moringa je zdravou verziou kávy. Vďaka 
enormnému množstvu vitamínov dokáže 
nakopnúť organizmus podobne ako pra-
žené kávové zrná. 



MACA PRÁŠOK

Maca, bylina vyskytujúca sa v Andách, kde rastie aj vo výške 3000 m 
nad morom je už tisíce rokov využívaná ako liečivá rastlina a koreňová 
zelenina. Koreň žeruchy sa suší a bez straty výživových hodnôt sa melie 
na múku, ktorá sa následne využíva v podobe prášku, či lisovaných 
tabliet. 

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

takmer všetky esenciálne aminokyseliny
bielkoviny
mastné kyseliny – kyselina linoleová, palmitová, olejová 
vápnik, draslík, fosfor, meď, zinok
vitamíny skupiny B, C
uhľohydráty
karotény 

zvyšuje celkovú energiu
funguje ako antioxidant a antikarcinogén
udržiava hormonálny systém v rovnováhe 
oslabuje prejavy stresu, úzkostí a depresie
pozitívne vplýva na mužské aj ženské reprodukčné zdravie a plodnosť
pôsobí ako afrodiziakum, ovplyvňuje sexuálnu výkonnosť
zmierňuje príznaky menopauzy 
zlepšuje hustotu kostí
buduje svalovú hmotu 
udržiava pleť zdravú

Výťažok z koreňa žeruchy pestovanej v Peru je možné rozpustiť v po-
hári vody. V prípade, že vás neosloví chuť tejto superpotraviny, ľahko 
ju prekryjete inou chuťou pridaním maca 
prášku do jedál a dezertov, tvarohov, jo-
gurtov, smoothie alebo koktejlov. Pozor si 
dajte pri kombinácii s ovocím a ovocnými 
šťavami, v tomto prípade dokáže spôsobiť 
tráviace ťažkosti.

Širokospektrálne využitie maca prášku po-
zitívne vplýva na celkovú vitalitu vášho tela. 
Ak radi cvičíte alebo športujete, prášok 
zo žeruchy efektívne napomáha rastu sva-
lovej hmoty bez potreby užívania anabolic-
kých steroidov. 
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ZÁZVOROVÝ PRÁŠOK 

Zázvor, u nás známy aj ako ďumbier lekársky sa pestuje takmer v celej 
tropickej a subtropickej Ázii, časti Afriky, Brazílii a na Jamajke, je ako 
korenina a liečivo využívaný už vyše 2000 rokov.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

železo, draslík, vápnik, horčík, sodík, fosfor
vitamíny B3, B6, cholín
inozitol
proteolytické enzýmy
éterické oleje

blahodárne pôsobí na trávenie a zažívanie
pomáha pri tehotenských nevoľnostiach
zlepšuje funkciu imunitného systému 
lieči kašeľ, nachladnutie
podporuje krvný obeh a činnosť srdca
pôsobí ako afrodiziakum

Zázvorový prášok je vhodné použiť pri príprave studených pokrmov 
a nápojov, aby si zachoval všetky výživné látky. Zázvor je dobrý po-
mocník, ale zlý pán! Dávajte si veľký pozor na dávkovanie – najviac 2 
čajové lyžičky denne. Nadmerné užívanie zázvoru spôsobuje tráviace 
ťažkosti. 

Zázvor je vhodný aj na vonkajšie 
použitie, a to v podobe zázvorových 
obkladov na stuhnuté svalstvo.



KURKUMA PRÁŠOK

Indický šafrán, známy aj ako „korenie života“, sa melie zo sušeného 
nadzemku kurkumovníka dlhého. Okrem zdravotných účinkov je táto 
korenina známa aj vďaka osobitej žltej farbe, výraznej korenistej vôni 
a príjemnej unikátnej pikantnej chuti.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

kurkumín a ďalšie kurkuminoidy (prírodné antioxidanty)
prchavé éterické oleje
bielkoviny

má protizápalový efekt
je prírodným antioxidantom
znižuje hladinu cholesterolu
slúži ako prevencia pri ateroskleróze
zlepšuje pohyblivosť kĺbov (aj pri osteoartritíde a iných zápalovýc 
reumatických ochoreniach)
upravuje hladinu krvného cukru
výrazne znižuje bolesti pri zápaloch

Korenina sa okrem typických orientálnych jedál dá pridávať aj ako 
ozvláštnenie rôznych iných pokrmov. V jedle sa odporúča kombino-
vať s tukom (napríklad BIO kokosový olej), aby sa vstrebávanie zdraviu 
prospešných látok zvýšilo na maximum. Najznámejším receptom, ktorý 
si vyžaduje kvalitnú kurkumu, je tzv. zlaté mlieko, ktoré aj vďaka ďalším 
surovinám s pozitívnymi účinkami významne posilňuje imunitu. Odpo-
rúča sa piť pred spaním.

V kombinácii so štipkou čierneho kore-
nia sa vstrebávanie kurkumy, a teda aj 
jej zdravotných účinkov, niekoľkonásob-
ne zvyšuje (niektoré štúdie uvádzajú až 
2000%-ný nárast).
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SENOVKA GRÉCKA SEMIENKA

Podobne ako čierna rasca, aj senovka grécka bola obľúbená už v sta-
rovekom Egypte, kde sa až dodnes používa vo forme čaju. V dnešnej 
podobe sú jemne očistené a po zbere vysušené semienka obľúbené 
aj ako menej tradičné zdravé dochucovadlo. 

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

prírodné bielkoviny
éterické oleje
železo, fosfor, sodík, draslík, horčík
vitamíny A, B6, C

podporuje trávenie, črevnú a žalúdočnú aktivitu
prispieva k správnej látkovej premene
napomáha vylučovaniu toxických látok cez potenie
pozitívne vplýva na cholesterol 
reguluje hladinu cukru v krvi
uľahčuje vykašliavanie 
urýchľuje hojenie rán 
podporuje laktáciu

Silná a korenistá chuť očarí každého milovníka orientálnym jedál. Prá-
ve preto je senovka skvelým dochucovadlom, najmä ak si ju vopred 
pripravíte nočným namočením v pitnej vode. Zo semien senovky si 
môžete pripraviť aj odvar, a to zaliatím kávovej lyžičky 250 ml studenej 
vody, následným 10 – 15 minútovým varom, lúhovaníma scedením. 
Semienka senovky dotvoria výbornú chuť 
domáceho pečiva.

Senovka sa neodporúča užívať v období 
tehotenstva, no po ňom, v období laktá-
cie je skvelým pomocníkom pri tvorbe 
materského mlieka.



ŠÍPKOVÝ PRÁŠOK 

Využívanie šípok v liečiteľstve je odpradávna spojené s podporou 
oslabenej imunity. Mimoriadne silný koncentrát šípok vzniká mletím 
sušených semien a škrupiniek šípky, čo umožňuje uchovať všetky jeho 
cenné obsiahnuté živiny.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

vitamín C 
vitamíny skupiny B – B1, B2
minerály - draslík, fosfor

posilňuje imunitu
podporuje zdravé trávenie
prospieva zdraviu srdca
zmierňuje príznaky artritídy
pomáha pri chorobách pečene a žlčníka
napomáha pokožke udržať si mladistvý vzhľad
redukuje obsah telesného tuku a hmotnosť
dodáva energiu

Šípkový prášok má ovocnú a kyslú chuť a je výborný ako prísada 
do domácich džemov, kompótov, sirupov, ale aj pretlakov. Pomleté šíp-
ky chutia lahodne aj v smoothies, rôznych jogurtoch, müsli, či raňajko-
vej kaši. Jedlo obsahujúce šípkový prášok by sa malo konzumovať len 
studené, nikdy nie ohrievané, aby sa v ňom zachovali všetky vitamíny. 
Pre dosiahnutie maximálneho možného účinku odporúčame užívať jed-
nu čajovú lyžičku prášku 2x denne.

Extrakt zo šípok je ideálnym doplňovačom 
vitamínu C. Vďaka ostatným látkam, ktoré 
bobule šípky obsahujú, sa vitamín C do 
tela vstrebáva oveľa rýchlejšie a efektív-
nejšie. 
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KOKOSOVÝ CUKOR 

Kokosový cukor sa vyrába z nektáru kvetov kokosovej palmy postupným 
miernym zahrievaním a odparovaním vody. Po spracovaní má kokosový 
cukor karamelovo-hnedú farbu a chuť podobnú trstinovému cukru, len 
ešte o niečo príjemnejšiu.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

draslík (na srdce, krvný tlak, pevné svaly, proti únave a stresu,
reguluje krvný cukor, cholesterol a hmotnosť)
mangán (prevencia cukrovky a rakoviny, na trávenie)
zinok (na pokožku a rany, podporuje nervovú sústavu)
železo (pri málokrvnosti a na podporu imunity)
vápnik (na kosti a svaly, krvný tlak, alergie)

má antivírusové a antibakteriálne účinky
pozitívne vplýva na vysoký krvný tlak a kardiovaskulárne ochorenia
posilňuje imunitu
slúži ako prevencia anémie (nedostatku železa)
posilňuje kosti
dopĺňa vlákninu (napomáha tráveniu)

Kokosový cukor má významné zdravotné účinky. Dá sa používať všade 
tam, kde aj “biely” cukor, vďaka pozitívnemu vplyvu na ľudský organiz-
mus si ho však môžete pridávať aj do jedál, kde ste bežne pri sladení 
mali výčitky svedomia. Navyše, vďaka nízkemu glykemickému indexu 
je vhodným prírodným sladidlom pre diabetikov.

Cukor z kokosu je skvelou pomocou 
pre všetkých milovníkov sladkostí. Pri-
pravte si svoj obľúbený dezert, pridajte 
tento výťažok a doprajte si takéto slad-
ké namiesto keksíkov či čokolád.



CHIA SEMIENKA

Aj keď na to nevyzerajú, maličké semienka sú výborným zdrojom ener-
gie a množstva látok potrebných na zdravé fungovanie ľudského orga-
nizmu. Navyše, vďaka vlastnosti predĺženia premeny skonzumovaných 
cukrov na glukózu pomôžu pri odstraňovaní tzv. vlčieho hladu. Energia 
totiž vydrží dlhšiu dobu – preto sú ideálnym pomocníkom aj pri chud-
nutí.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

zdravé tuky
kvalitné proteíny, vláknina minerály a stopové prvky
vysoký obsah vápnika a fosforu
antioxidanty (zneškodnenie voľných radikálov)
omega-3 mastné kyseliny

sú výborným zdrojom energie
podporujú zdravie kostí a zubov
budujú svalovú hmotu
zneškodňujú voľné radikály
priaznivo vplývajú na tráviaci trakt a trávenie celkovo
pomáhajú stabilizovať hladinu krvného cukru
slúžia ako prevencia voči cukrovke
sú prvou pomocou pri prejedaní sa
majú protizápalový efekt
slúžia ako prevencia proti ochoreniam srdca

V surovej forme sa môžu pridávať napríklad ako posýpka do šalátov, 
müsli, raňajkových kaší, smoothie a jo-
gurtov. Vďaka “napúčaniu” sú skvelým 
pomocníkom aj pri príprave zdravých 
domácich dezertov podobných pudingu 
(stačí ich nechať odstáť v živočíšnom ale-
bo rastlinnom mlieku, či inej tekutine)

Najlepšie je semienka namočiť do vody, 
a to v pomere 1:10. Ak to zjednoduší-
me, tak 1,5 polievkovej lyžice chia dajte 
do šálky vody. Počkajte aspoň 30 minút, 
alebo dovtedy, kým nevytvoria gél.
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SPIRULÍNA PRÁŠOK

Spirulína svojimi výnimočnými vlastnosťami oslovila starovekých Azté-
kov natoľko, až ju začali využívať aj ako platidlo. Ako jedlo sa spirulína 
konzumovala v rôznych podobách po stáročia v takmer každom kúte 
sveta. Dnes patrí ako výživový doplnok medzi najkomplexnejšie dostup-
né zdroje vitamínov a minerálov. 

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

vysoký podiel proteínov
esenciálne aj neesenciálne aminokyseliny
chlorofyl
vápnik, horčík, železo, chróm
vitamíny skupiny B, E, A
vlákninu
enzýmy

podporuje správnu funkciu nervového systému
znižuje pocit únavy
detoxikuje
stimuluje imunitný a lymfatický systém
má antivírusové, antidiabetické a antikarcinogénne účinky
podporuje chudnutie, potláča chuť do jedla a zároveň
poskytuje telu živiny
spomaľuje starnutie organizmu
pozitívne vplýva na črevnú mikroflóru
zvyšuje hladinu hemoglobínu

Spirulína má svoju typickú sladkokyslú chuť, ktorá nie každému zachutí. 
Jednoduchým riešením je pridať koncen-
trát spirulíny do jogurtu, smoothie alebo 
z nej vytvoriť prísadu do koláčov. Spir-
ulínu je možné konzumovať aj rozpustenú 
vo vode, ideálne 1 – 2x denne 1 čajovú 
lyžičku.

Ak vám konzumácia práškovej formy spi-
rulíny robí veľké problémy, v našej po-
nuke nájdete aj tablety obsahujúce čistú 
spirulínu. Tie je potrebné zapiť väčším 
množstvom vody alebo zajesť banánom.



PSYLLIUM

Skorocel indický, inak nazývaný psyllium, je rastlina vyskytujúca sa hlav-
ne v Indii. Psyllium je využívané v indickej ajurvéde ako zdroj čisto 
prírodnej rozpustnej vlákniny už vyše 2000 rokov.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

čistú vlákninu

zlepšuje činnosť črevnej mikroflóry
pomáha pri nadúvaní, zápche, hnačke 
zlepšuje trávenie
obmedzuje pocit hladu
prispieva k znižovaniu telesnej hmotnosti
redukuje LDL cholesterol
znižuje kolísanie hladiny cukru v krvi (vhodné aj pre diabetikov)
detoxikuje a čistí črevný systém 
slúži ako prevencia pred rakovinou hrubého čreva a konečníka

Psyllium môžete použiť na viaceré účely. Na vnútorné použitie 
odporúčame dávkovať 5 – 15 g šupiek denne, vždy v doobedňajších 
hodinách. Nakoľko psyllium viaže značné množstvo vody, príjem tekutín 
v období jeho používania je potrebné zvýšiť aspoň na 2 litre denne.

Skorocelové obklady majú blahodárne 
účinky na regeneráciu tkanív. Obklad 
v podobe studenej vody a psyllia dokáže 
odvádzať teplo zo zranení, napomáha 
tak regenerácii pri opuchu, vytknutí, 
vykĺbení a iných tupých pohybových 
zraneniach. Naopak, obklad z teplej 
vody a psyllia podporí hojenie vredov či 
abscesov.
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SEMIENKA KONOPE SIATE

Veľa ľudí si konopné semienka spája s psychotropnými vlastnosťami. 
Nemusíte sa však obávať. Konopné produkty predávané na potravinár-
ske použitie sa získavajú zásadne zo semien technických odrôd, ktoré 
spomínané vlastnosti nemajú. V zdravej výžive tak majú nezastupiteľné 
miesto.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

omega-9 mastné kyseliny (protizápalové účinky)
vitamíny A, C, E a K
vitamíny skupiny B - B1, B2, B3 a B6 (správne fungovanie nervovej 
sústavy, vplyv na kvalitu pokožky a vlasov)
minerály - horčík, draslík, vápnik, železo a ďalšie
globulín (proteín prirodzene zastúpený aj v tele, zodpovedný 
za prirodzenú obranyschopnosť)
vláknina (podpora trávenia)

posilňujú imunitný systém
podporujú trávenie
detoxikujú organizmus
priaznivo vplývajú na hladinu cukru v krvi
priaznivo regulujú hladinu cholesterolu
liečia zápaly a chronické ochorenia
podporujú rast svalovej hmoty
slúžia ako prevencia proti zubnému kazu
zmierňujú menštruačné bolesti
slúžia ako prevencia proti astme, artritíde a vredovým ochoreniam
posilňujú kvalitu zraku

Môžu ísť do zeleninových a ovocných 
šalátov, smoothies, jogurtov, omáčok 
alebo do cestovín či na obaľovanie 
mäsa a rýb, alebo aj do chleba miesto 
ľanových semienok.

Pokiaľ musíte dodržiavať bezlepkovú 
diétu, semienka neobsahujú lepok, 
a preto sú vhodné aj pre celiatikov.



SEMIENKA ČIERNEJ RASCE

Čierna rasca je známa ako černucha, zlato faraónov, či egyptská čier-
na rasca. Používa sa už viac ako 3 000 rokov a jej účinky na zdravie 
potvrdilo veľké množstvo štúdií z celého sveta. Obsahuje totiž viac ako 
100 účinných látok, ktoré majú významný vplyv na organizmus človeka. 
Aj preto je jednou z najviac cenených liečivých rastlín v histórii ľudstva.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

thymoquinone (najúčinnejší prvok, nachádza sa iba
v egyptskej čiernej rasci)
kyseliny – listovú, olejovú, palmitovú, palmitolejovú,
myristovú a ďalšie
stopové prvky – vápnik, fosfor, železo, meď, zinok
proteín
vitamíny skupiny B – B1, B2, B3
nenasýtené mastné kyseliny

detoxikujú telo
posilňuju obranyschopnosť organizmu a imunitný systém
aktivujú syntézu bielych krviniek
majú antimikrobiálne a dezinfekčné účinky
podporujú močopudný efekt
slúžia ako ochrana pri črevných parazitoch
pôsobia na hladké svalstvo (uvoľňujú bolesti a kŕče)
zmierňujú tráviace a črevné problémy
odstraňujú baktérie odolné voči antibiotikám

Vďaka výraznej chuti sa semienka hodia 
ako zdravé dochucovadlo širokého spektra 
jedál nielen orientálnej kuchyne. Využitie 
nájdu aj pri obzvláštnení vegetariánskej 
aj vegánskej stravy, ktorej dodajú výraz-
nú korenistú chuť. Zaujmú tiež aromatic-
kou korenistou vôňou, vďaka ktorej sú po 
jemnom zmletí (v mažiari alebo mlynčeku) 
vhodné aj na prípravu čaju či kávy.

Kombinujte s inými BIO produktmi z čier-
nej rasce, a účinok sa tak maximalizuje.
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GLUKOSAMÍN PRÁŠOK

Glukosamín je aminokyselina zodpovedná za zdravie kĺbov, chrupaviek 
a iných častí pohybového ústrojenstva. Patrí medzi látky schopné samé 
sa syntetizovať v ľudskom organizme, no táto vlastnosť sa zvyšujúcim 
vekom organizmu znižuje, a tak je potrebné dopĺňať ju formou výživo-
vých doplnkov.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

glukosamín sulfat 100%

má protizápalové účinky
významne napomáha obnovovaniu chrupaviek a pomáha
pri kĺbových ťažkostiach
pôsobí proti starnutiu
pomáha pri liečbe artritídy a osteoartritídy
prispieva k lepšiemu tráveniu a zdraviu čriev
pozitívne ovplyvňuje pohyblivosť
zastavuje stratu chrupaviek

Prášok obsahujúci kĺbovú výživu má jemne sladkú chuť a žiadny zá-
pach, preto ho postačí rozpustiť v dostatočnom množstve vody. Pre 
dosiahnutie dostatočnej hladiny glukosamínu v organizme by sa mal 
užívať 2x denne pred jedlom, v pomere ½ čajovej lyžičky glukosamínu 
rozpustenej v 250 ml vody.

Vyskúšajte, ako dokáže glukosamín 
spolupracovať s MSM. Podľa výskumov 
konzumácia týchto dvoch látok doká-
že pomôcť aj so silnejšími bolesťami 
a opuchmi svalov a pohybového ústrojen-
stva. Priaznivý efekt majú aj na svalovicu 
a celkovú pohyblivosť tela. Glukosamín 
na našej stránke nájdete aj vo forme kap-
súl, a to v 2 baleniach – 120 a 300 ks.



MSM PRÁŠOK

Organická síra sa nachádza v každej bunke ľudského tela a je tretím 
najdôležitejším minerálom v ľudskom tele. Veľkou mierou sa podieľa 
na správnom fungovaní fyziologických funkcií.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

methylsulfonylmethan – čistá organická síra

detoxikuje organizmus
má silné antioxidačné a protizápalové účinky
napomáha správnemu fungovaniu hormónov
zlepšuje kvalitu vlasov a nechtov
zmierňuje zápaly a bolesti
bojuje proti stresu a únave
zlepšuje imunitu, trávenie
zvyšuje úroveň energie počas dňa
pomáha pri obnove tkanív, artritíde alebo osteoporóze
zlepšuje pružnosť kĺbov a obnovuje produkciu kolagénu
zmierňuje bolesti svalov a svalové kŕče
znižuje pravdepodobnosť poškodenia svalov
pri aktívnom životnom štýle

MSM prášok užívajte 2x denne vždy pred jedlom. V 250 ml tekutiny ne-
chajte rozpustiť len polovicu čajovej lyžičky MSM prášku. Aj také malé 
množstvo zaručí dostatočnú koncentráciu organickej síry v organizme.

Skorocelové obklady majú blahodárne 
účinky na regeneráciu tkanív. Obklad 
v podobe studenej vody a psyllia doká-
že odvádzať teplo zo zranení, napomá-
ha tak regenerácii pri opuchu, vytknutí, 
vykĺbení a iných tupých pohybových zra-
neniach. Naopak, obklad z teplej vody 
a psyllia podporí hojenie vredov či ab-
scesov.
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SLÁVKA ZELENOÚSTA

Slávka zelenoústa, vyskytujúca sa len na pobreží Nového Zélandu 
je mušľa patriaca medzi superpotraviny. Domorodí obyvatelia ostrova, 
takzvaní Maori, využívajú špeciálne vlastnosti slávok už viac ako 6000 
rokov.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

glukozaminoglykány
kyselinu kremičitú
nenasýtené omega-3 mastné kyseliny
vitamíny E, C, A, skupín D a B
železo, jód, vápnik, draslík, fosfor, zinok

podporuje zdravie kĺbov a pohybového ústrojenstva
vyživuje väzivo a spojivové tkanivá
zlepšuje priebeh zápalových ochorení kĺbov
eliminuje bolesť, stuhnutosť a obmedzenie pohyblivosti
kapsuly priaznivo vplývajú na tráviace ústrojenstvo

Výťažok z novozélandskej mušle prispieva k zdraviu celého pohybo-
vého aparátu, dlhodobým užívaním dodáva tkanivovým štruktúram sta-
bilitu a elasticitu. Aby vám výťažok z tejto mušle dokázal zaistiť radosť 
z pohybu, užívajte 3 kapsuly denne.

Zdravé tuky z novozélandských mušlí vám uľa-
via od viacerých ťažkostí pohybového apará-
tu, a to aj pri artróze, či zápaloch svalov.



KRILL OLEJ

Kráľ omega-3 mastných kyselín, ktorý žije v najčistejších vodách Antark-
tídy. Atlantický kôrovec je plný dôležitých látok, ktoré si telo nedokáže 
vysyntetizovať samé. Čistý olej sa z krilla získava patentovanou techno-
lógiou. 

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

omega-3 mastné kyseliny – EPA, DHA
vitamíny A, E
astaxanthin
antioxidanty – betakarotén, flavonoidy

silnými antioxidačnými účinkami detoxikuje organizmus
poskytuje ochranu pred voľnými radikálmi
zlepšuje pamäť, koncentráciu a vytrvalosť
spomaľuje starnutie
pôsobí protizápalovo
zlepšuje priebeh Crohnovej choroby
priaznivo pôsobí na srdcové ochorenia
znižuje hladinu LDL cholesterolu
pomáha pri artritíde – zmierňuje bolesti, lieči zápaly
pokožku chráni pred UV žiarením
zvyšuje kvalitu pleti, vlasov a nechtov

Až 93% všetkých omega-3 mastných kyselín nachádzajúcich sa v moz-
gu  tvorí DHA, ktorú krill olej obsahuje. Blahodárne účinky tohto oleja 
pôsobia aj na srdce, cievy a celkové zdravie človeka. Deti zvyčajne 
užívajú jednu kapsulu denne, dospelí dvoj-
násobnú dávku. Pre dosiahnutie viditeľných 
účinkov je potrebné kapsuly užívať pravidel-
ne minimálne 2 mesiace.

Určite ste už počuli, ako rybí olej napomá-
ha správnemu fungovaniu mozgu. Olej z 
atlantického kôrovca je pre váš mozog ešte 
lepšou potravinou. Svojim zložením doká-
že pôsobiť ako prevencia voči Alzheimero-
vej chorobe.
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CHLORELLA

Na chlorelle a ďalších fototosyntetizujúcich organizmoch závisia vyššie 
formy života. Riasy sú preto základom celého potravinového a životné-
ho reťazca. Chlorella je jednobunková, pre život dokonale vybavená 
sladkovodná riasa, ktorá je pre ľudský organizmus zdrojom každoden-
ne potrebných a vzácnych prírodných živín.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

chlorofyl
vitamíny E, D, B12
kyselinu listovú
nenasýtené mastné kyseliny
vápnik, magnézium, zinok, chróm, jód

detoxikuje organizmus
podporuje imunitu, energiu a vitalitu
podporuje správne trávenie
pozitívne pôsobí na fungovanie štítnej žľazy
vplýva na celkovú pohodu a psychiku
chráni srdce a cievy
znižuje cholesterol a krvný tlak
pomáha pri obnove buniek
udržiava zdravú mikroflóru v črevách

Chlorella sa vyznačuje svojimi detoxikačnými účinkami, preto je po-
trebné nasadzovať ju postupne. Zo začiatku užívania sa môžu dostaviť 
hnačky spojené s detoxikáciou organizmu, no tie by mali v priebehu 
týždňa zmiznúť. V konečnej dávke odporú-
čame užívať 3 tablety 3x denne.

Chlorella dokáže pohltiť škodliviny, a zbaviť 
tak vaše telo ťažkých kovov alebo pesticí-
dov, preto ju odporúčame užívať pri častej 
konzumácii rýb.



KOKOSOVÝ OLEJ

Čistý panenský kokosový olej v BIO kvalite je perfektnou zdravou náhra-
dou všetkých iných tukov používaných na varenie, smaženie a pečenie. 
Okrem toho je odporúčaný aj dietológmi, pretože sa trávi dlhšie a telu 
dodáva energiu postupne, čím dlhšie zanecháva pocit nasýtenia (napo-
máha tak aj pri predchádzaní tzv. jo-jo efektu).

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

vitamíny A a E (rozpustné v tukoch)
veľké množstvo nenasýtených mastných kyselín (niektoré
vystupujú ako prírodné antibiotiká)
vláknina

vplýva na zdravie kostí
zlepšuje kvalitu pleti
ochraňuje reprodukčné orgány
podporuje zdravie zraku
znižuje poškodzovanie buniek
zabezpečuje zdravšie a pružnejšie cievy
zlepšuje fyzický a sexuálny výkon
zvyšuje čulosť a zmierňuje každodennú únavu
lepšuje trávenie
pomáha pri celkovej detoxikácii organizmu

V kuchyni má široké využitie - vďaka teplotnej stálosti je vhodný 
na prípravu teplých aj studených pokrmov. Neprská, neprepaľuje sa 
a neuvoľňuje karcinogénne látky, takže manipulácia s ním je bezpeč-
ná navonok aj zvnútra. Má príjemnú chuť 
a vôňu, vďaka čomu je obľúbený napríklad 
v orientálnej kuchyni, pri príprave palaci-
niek, vajíčok aj zeleniny. Pridať sa dá aj 
do šalátov, pomazánok alebo raňajkovej 
kaše. Je taktiež prísadou do účinného 
“zlatého mlieka”, kde napomáha kurkume 
vstrebávať sa do organizmu.

Olej z kokosu je vhodnou náhradou masla 
pre ľudí s intoleranciou laktózy.
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KONOPNÝ OLEJ

Olej, ktorý vzniká lisovaním semienok rastlín z rodu konope, v sebe 
ukrýva mnohé benefity. Konope spracované na olej nemá žiadne psy-
chotropné účinky, a tak sa jeho konzumácie nemusíte obávať. Semená 
pochádzajúce z certifikovaného ekologického poľnohospodárstva po-
skytujú organizmu výživu v optimálnom pomere. 

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

omega-3 a omega-6 mastné kyseliny
kyselinu linolovú
vitamíny rozpustné v tukoch – A, D, E
železo, vápnik, horčík, draslík

má protizápalové účinky
znižuje oxidačný stres
prispieva k správnemu fungovaniu mozgu
zlepšuje pozornosť, sústredenosť
napomáha liečbe autoimunitných ochorení
podporuje imunitný systém 
bráni ukladaniu tukových zásob
reguluje krvný tlak
upravuje hormonálne zmeny počas tehotenstva a pri menopauze
pôsobí ako prevencia voči rakovine, cukrovke
a ochoreniach nervového systému

Bio konopný olej obsahuje cenné mastné kyse-
liny extrémne citlivé na teplo, a tak je potrebné 
dbať na jeho použitie hlavne v studenej kuchy-
ni. Vďaka za studena lisovanému 100% čistému 
výťažku je náš olej vhodný aj na samostatnú 
konzumáciu, a to v podobe 1 až 3 čajových 
lyžičiek denne.

Konopný olej okrem kuchyne môžete použiť 
aj ako prvú pomoc pri bolestiach kĺbov. Ob-
väzovú gázu si navlhčite olejom, priložte na 
bolestivé miesto a nechajte pôsobiť. 



OLEJ Z ČIERNEJ RASCE

Lisovaním za studena sa v oleji z 3000 rokov známej zdraviu prospeš-
nej rastliny uchovávajú úplne všetky živiny cenené už v starovekom 
Egypte, odkiaľ táto čierna rasca pochádza. Okrem významného a štú-
diami potvrdeného vplyvu na zdravie má tento olej aj výraznú bylinkovú 
arómu a chuť, čím si získa nejedného gurmána.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

thymoquinone (najúčinnejší prvok, iba v egyptskej čiernej rasci)
kyseliny – listovú, olejovú, palmitovú, myristovú, a ďalšie
stopové prvky – vápnik, fosfor, železo, meď, zinok
proteín
vitamíny skupiny B – B1, B2, B3
nenasýtené mastné kyseliny
D-karvón (odvodňovanie organizmu)

významne posilňuje imunitu
napomáha znižovaniu hmotnosti (pomáha pri chudnutí)
stimuluje pohyby čriev a obmedzuje hnilobné procesy
zlepšuje trávenie
udržiava správnu hladinu cholesterolu v krvi
pôsobí na ukladanie tuku v cievach
odvodňuje a detoxikuje organizmus
pomáha pri nadúvaní a kŕčoch
slúži ako prevencia proti bakteriálnym 
a vírusovým ochoreniam
vyživuje pokožku (vnútorne aj navonok)
má blahodárny efekt na vlasy (udržiava zdravé 
vlasové vlákna)
čistí priedušky a pomáha pri dráždivom kašli

Okrem pozitívneho vplyvu na zdravotný stav 
vás isto presvedčí aj jeho neopakovateľná chuť. 
Vhodný je na dochutenie už hotových jedál - 
prevažne šalátov, ale môžete ho použiť aj pri 
príprave polievok a omáčok, prípadne iných po-
krmov studenej kuchyne.

V rámci prevencie sa olej užíva 1x den-
ne, a to na podporu imunity. Stačí vypiť 1 
čajovú lyžičku alebo primiešať do nápoja 
pre zmiernenie chuti.
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PUPALKOVÝ OLEJ

Kvety pupalky sú pre telo po dôkladnom spracovaní skutočným zlatom. 
BIO pupalkový olej sa získava z rastliny, pupalky dvojročnej, lisovaním 
za studena a preto je bohatým zdrojom nenasýtených mastných kyselín.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

omega-6 mastné nenasýtené kyseliny 
esenciálnu gama-linoleovú kyselinu

znižuje vysokú hladinu cholesterolu a krvného tlaku
podporuje správne fungovanie metabolizmu
bráni tvorbe bolesti
pomáha pri chronických bolestiach hlavy
zaberá proti menštruačným kŕčom
reguluje hladiny hormónov v tele
podporuje imunitný systém 
redukuje zápaly vzniknuté inými ochoreniami 
posilňuje prenos nervových impulzov eliminuje pamäťové výpadky

Pupalkový olej je výborným pomocníkom 
v studenej kuchyni, kde slúži ako dochuco-
vadlo dresingov, šalátov, cereálií. Populárnym 
doplnkom stravy sa stal aj pre zvieratá, ktorým 
sa podáva po zmiešaní spolu s klasickým kr-
mivom.

Olej si zamiluje nie jedna žena – pomáha totiž 
pri ženských problémoch. Pupalkový olej do-
káže zmierniť bolestivú menštruáciu, príznaky 
menopauzy, ale aj citlivosť prsníkov. V tomto 
prípade vám ho odporúčame konzumovať čis-
tý, 1-3 čajové lyžičky denne, pre zvýšenie jeho 
účinnosti.



OLEJ Z VLAŠSKÝCH ORECHOV

Nie náhodou pripomína jadierko vlašského orecha mozog. Látky ob-
siahnuté v týchto orechoch totiž naozaj podporujú funkciu práve tohto 
orgánu. Až okolo 60% hmotnosti vlašského orecha totiž tvoria kvalitné 
tuky, ktoré sú pre ľudský organizmus prospešné.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

zdravé tuky
omega-3 a omega-6 mastné nenasýtené kyseliny

účinný antioxidant (komplexne detoxikuje organizmus)
podporuje imunitný systém a obranyschopnosť
má antiseptický efekt
chráni a podporuje rast buniek
slúži prevencia pri ochorení srdca a ciev (kardiovaskulárne 
ochorenia a kŕčové žily)
obnovuje črevnú mikroflóru
prospešne vplýva na trávenie a úpravu stolice
znižuje vysoký krvný tlak
upravuje hladinu cholesterolu
podporuje krvotvorbu a slúži ako prevencia anémie

Kvalitne vysoko postavený olej vyrobený z ne-
pražených vlašských orechov dodáva jedlám 
skvelú chuť, použiť ho môžete na studené aj 
teplé pokrmy. Nápomocný bude aj pri pečení. 
Výnimočnú orechovú chuť pridá aj šalátovým 
dresingom, smoothie alebo varenej zelenine. 
Vhodný je pre diabetikov aj celiatikov.

Olej z vlašských orechov je taktiež vynikajúcim 
kozmetickým prípravkom. Vďaka zastúpeniu 
tukov zvláčňuje pokožku, prinavracia lesk vla-
som a zdravie nechtom.
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AVOKÁDOVÝ OLEJ

Avokádo, pôvodne pochádzajúce z Mexika a Strednej Ameriky, je spolu 
s jeho výťažkom z dužiny čoraz populárnejšie. Obľúbite si ho vďaka 
vysokému obsahu vitamínov, ktorými naplníte až polovicu potrebného 
denného príjmu.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

vitamíny rozpustné v tukoch A, D, E, K
vitamíny skupiny B a C
nenasýtené mastné kyseliny – kyselinu listovú, pantoténovú
prírodný antioxidant betasitosterol
draslík, horčík, fosfor
meď, mangán, selén, zinok

znižuje cholesterol v krvi
má nízky glykemický index
slúži ako prevencia vysokého tlaku
má protizápalové účinky
pozitívne vplýva na nervovú sústavu
pôsobí proti voľným radikálom
napomáha pri chorobách pečene 
redukuje hladinu stresu
priaznivo pôsobí na kvalitu zraku
znižuje pravdepodobnosť výskytu
srdcovo – cievnych ochorení

Tento avokádový olej môžete užívať samostat-
ne – ako výživový doplnok, a to 1 – 3 čajové 
lyžičky denne. Svoje využitie nájde aj v teplej 
kuchyni, kde vďaka svojej tepelnej znášanlivos-
ti výborne nahradí slnečnicový olej. Jemnou 
orieškovou chuťou je skvelý pri pečení rýb. 
Využiť ho, samozrejme, môžete aj ako dochu-
covadlo do rôznych šalátov, marinád, dresingov 
alebo domáceho pesta. 

Ak radi grilujete, vyskúšajte si pripraviť ma-
rinádu s avokádovým olejom, ktorého tepel-
ná odolnosť dosahuje až 255 ºC.



TEKVICOVÝ OLEJ

Olej získaný z tekvicových jadierok z rakúskeho Štajerska vyniká jedi-
nečnými zdravotnými účinkami. Južná oblasť susedného Rakúska má 
v produkovaní vysokokvalitných olejov takú tradíciu, že všetky produkty 
vyrobené z miestneho tekvicového poľnohospodárstva kontrolovaného 
EÚ získavajú certifikát pôvodu a pečať pravosti.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

zinok, selén, železo, draslík, fosfor, horčík, vápnik a ďalšie
vitamíny A, C, D, E a skupina B (B1, B2, B6)
antioxidanty a esenciálne mastné kyseliny
fytochemikálie (farebné pigmenty rastlinnej stravy)

podporuje trávenie a chráni prostatu
posilňuje imunitu
vyplavuje škodliviny a pomáha zmenšovať tukové vankúšiky
upravuje vysoký cholesterol
preventívne blahodárne pôsobí na močový mechúr
(prevencia aj zápaly)
chráni cievy a zlepšuje zdravie srdca
hydratuje suchú pokožku, napomáha pri vypadávaní 
vlasov a lámavosti nechtov
regeneruje bunky

Vďaka orieškovej chuti a nezameniteľnej pi-
kantnej aróme je skvelým dochucovadlom stu-
denej kuchyne alebo prídavkom do krémových 
polievok. Zvýrazní tiež chuť domácich dresin-
gov či nátierok. Je taktiež vhodný na kozmetic-
ké použitie - procedúra na podporu lámavých 
nechtov, domáci zábal na suché vlasy, vmasíro-
vateľný olej na nedostatočne hydratovanú po-
kožku. Taktiež je využiteľný ako prevencia proti 
vráskam, jazvám a striám.

Vďaka obsahu živín pridanie oleja do jedál 
spôsobuje rýchlejšie nadobudnutie pocitu sý-
tosti, takže má pozitívny vplyv na prejedanie 
sa.
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MANDĽOVÝ OLEJ

Aromatický olej z mandlí lisovaných za studena má príjemnú delikátnu 
chuť aj vôňu, ktoré si hneď každý zamiluje. Nakoľko je zároveň aj zdro-
jom rôznorodých zdraviu prospešných živín, nemal by chýbať v žiadnej 
domácnosti. Či už ako dochucovadlo, alebo prírodný liek.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

antioxidanty, bielkoviny, vlákninu
vitamíny A a E
nenasýtené mastné kyseliny
draslík, vápnik, horčík
riboflavín a niacín

posilňuje imunitu
spomaľuje starnutie buniek
hydratuje pokožku a zlepšuje jej vzhľad
reguluje cholesterol a stráži hladinu cukru v krvi
vplýva na pevnosť a odolnosť zubov a kostí
zvyšuje pocit sýtosti

Okrem pridávania do rôznych zákuskov a iných 
domácich dezertov funguje olej z lisovaných 
mandľových semienok skvele v studenej kuchyni 
ako dochucovadlo domácich dresingov či ma-
rinád. Pri kratšom pečení je skvelou zdravšou 
náhradou masla a margarínu. Neodporúča sa 
ale v teplej kuchyni - jeho výživová hodnota sa 
totiž tepelnou úpravou stráca.

Extrakt z mandlí je vhodný pre všetky sladkoch-
tivé domácnosti. Nielen, že je vďaka vynikajú-
cej sladkastej chuti skvelou zdravou prísadou 
do rôznych zákuskov (napr. namiesto likéru 
v tiramisu), ale vyvoláva aj skorší pocit zasýtenia, 
a tým napomáha udržiavať si lepšiu postavu aj 
pri maškrtení.



MARHUĽOVÝ OLEJ

Olej získaný z marhuľových jadierok je výnimočný svojou sladkastou 
chuťou a marcipánovou vôňou. Nie je len chutný, ale aj zdravý. Dávko-
vanie pred jedlom pôsobí na viacero ochorení, ak si doprajete lyžičku 
večer, môžete zlepšiť svoj spánok.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

vysoký podiel nenasýtených mastných kyselín
kyseliny olejová, linoliová, stearová, palmitová
vitamíny A, B a E

spomaľuje prejavy starnutia
slúži ako prevencia proti vráskam
napomáha liečeniu kožných problémov (napr. ekzém)
podporuje zdravie vlasov a zabraňuje ich vypadávaniu
reguluje hladinu cholesterolu
pomáha pri liečbe chudokrvnosti a cukrovky
preventívne pôsobí proti chrípke a nachladeniu
zlepšuje trávenie

Kvôli jemnej sladkastej chuti, vôni marcipánu 
a ľahkej konzistencii je výbornou surovinou 
do dezertov a zákuskov. Pre tých odvážnejších 
môže byť tiež súčasťou domácich sladkých dre-
singov na ovocné šaláty. Zároveň je olej vhodný 
aj na vonkajšie použitie na telo a vlasy, ako aj 
masážny olej - pre lepší efekt je ale odporúčané 
využívať skôr kozmetickú verziu marhuľového 
oleja.

Olej z marhúľ môže pôsobiť na zdravie pokož-
ky zvnútra aj zvonka - mimo pokrmov sa môže 
pridať aj do kúpeľa. Príjemná sladká vôňa urobí 
z kúpeľa okrem zdravotného boostu aj príjemný 
zážitok.
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ARGANOVÝ OLEJ – NATÍVNY

Arganový olej, zlato pochádzajúce z Maroka, je v Maroku súčasťou 
každodennej kuchyne už tisícročia. Panenský olej sa vyznačuje špeci-
fickou jemnou orechovo-sladkastou chuťou a vôňou, čo zaručuje kvalitu 
plodov arganového stromu.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

vitamíny A, B, D, E, F
nasýtené aj nenasýtené esenciálne mastné kyseliny 
prírodné antioxidanty – skvalén, karotenoidy
lipidové zložky 
fytochemikálie

zlepšuje regeneráciu buniek 
poskytuje ochranu pred voľnými radikálmi
napomáha pri infekciách a nachladnutí
zmierňuje zápaly
stimuluje krvný obeh
znižuje hladinu cholesterolu
slúži ako prevencia srdcovo-cievnych a nádorových ochorení

Natívny arganový olej nesmie chýbať pri 
príprave kuskusu, špeciality marockej ku-
chyne. Výborne dochutí ryby, šaláty, ale aj 
domáce omáčky, kde ho odporúčame pri-
dať tesne pred dovarením.

Argan v natívnej forme pôsobí natoľko 
hydratujúco, že dokáže telo hydratovať aj 
vnútrobunkovo, prostredníctvom zdravých 
a chutne pripravených pokrmov.



ARGÁNOVÝ KOZMETICKÝ OLEJ

Plodina pochádzajúca z Maroka, kde sa pestuje a spracúva, je okrem 
kuchyne skvelým spojencom v boji proti suchej a podráždenej pokožke 
(odstraňuje aj známe kožné problémy - lupienka, ekzémy, zápaly kože), 
lámavým vlasom a nekvalitným nechtom. Svoju silu ukrýva za jemnosť, 
preto je vhodný na použitie aj pri starostlivosti o pokožku bábätiek 
a detí.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

vitamín E
esenciálne nenasýtené mastné kyseliny
karotenoidy
lipidové zložky
fytochemikálie

hĺbkovo vyživuje a hydratuje
urýchľuje hojenia rán
zjemňuje jazvy, strie a starecké škvrny
upokojuje podráždenú pokožku (napr. po holení)
chráni pred UV žiarením
udržuje opálenie na pokožke
zahusťuje obočie a predlžuje mihalnice
zjemňuje prejavy akné

Aj keď sa argánový kozmetický olej môže po-
užívať pri akomkoľvek type pokožky či vlasov, 
najzreteľnejšie výsledky dosiahnete pri ošetro-
vaní suchej (resp. veľmi suchej) až šupinatej 
pokožky, a viditeľne vysušených vlasových vlá-
kien. Okrem bežného každodenného užívania 
je argánový olej skvelý aj pri domácich masá-
žach. Môže sa tiež používať ako vysokoefektív-
na náhrada za balzam na pery (najmä počas 
zimných období, kedy si ústa kvôli popraska-
niu vyžadujú zvýšenú starostlivosť).

Pri večernom ošetrení stačí pridať 
do tonera niekoľko kvapiek a pokož-
ka ostane po vyčistení svieža dlhšie.
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JOJOBOVÝ OLEJ KOZMETICKÝ

Jojobový olej si nesie prezývku ‚tekuté zlato‘ čo prezrádza, aké vzácne 
sú jeho účinky. Výťažok zo semien pripomínajúcich kávové bôby, kto-
ré dozrievajú na stále zelených kroch a neskôr sa upravujú kvalitným 
lisovaním za studena, je vhodný pre všetky typy pokožky, pretože je 
podobný látkam, ktoré produkuje ľudské telo.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

nenasýtené mastné kyseliny 
vitamín E a B
stopové prvky, minerály

hydratuje každý typ pokožky
regeneruje kožu a kožné útvary
dodáva vlasom lesk a jemnosť
vyhladzuje jemné vrásky aj celkovú pleť
pomáha pri akné a problematickej pleti

Vďaka kvalitnému zloženiu a spracovaniu je jojobový kozmetický olej 
ľahko vstrebateľný. Na pokožke nezanecháva mastný filter a svojou bo-
hatou štruktúrou dokáže preniknúť až k spodným vrstvám kože, ktoré ná-
sledne regeneruje zvnútra. Ak si potrebujete dopriať jemnú relaxáciu, 
náš organický jojobový olej vám poslúži aj ako prvotriedny masážny 
olej.

Ak ste milovníkov letných mesiacov, slnka 
a mora, práve jojoba je tá správna rastlin-
ka práve pre vás. Olej z jojoby vám rýchlo 
a efektívne pomôže zachrániť vlasy pravidel-
ne vysúšané slnkom, morskou soľou a chló-
rom. Prvá pomoc, ktorú si so sebou môžete 
vziať už na dovolenku.



RICÍNOVÝ KOZMETICKÝ OLEJ

Ricín, ktorý je všeobecne známy skôr ako jed, než ako účinný pomoc-
ník, je ideálnym prípravkom pri starostlivosti o suchú a namáhanú 
pokožku, nakoľko dokáže prenikať hlboko do kožný vrstiev. Ricín po-
chádzajúci z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva taktiež 
výborne uzamyká vlhkosť v citlivých či poškodených kožných útvaroch 
(vlasy, nechty). 

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

vitamín E
nenasýtené mastné kyseliny
minerály a antioxidanty
kyselinu ricínolejovú

má antibakteriálny účinok
zabraňuje lámavosti a vypadávaniu vlasov
vyživuje mihalnice a obočie
zvláčňuje suchú pokožku
regeneruje pokožku po spálení od slnka
eliminuje tvorbu a množenie vírusov a baktérií v rámci kože
zmierňuje prejavy akné a pigmentových škvŕn
redukuje viditeľné jazvy

Ricín posilňuje, regeneruje, chráni aj hojí. Je 
vhodný na príležitostné aj každodenné užíva-
nie, a to na telo aj na tvár. Okrem pokožky po-
môže aj s lámavými vlasmi či nechtami, stačí 
si pripraviť rôzne domáce zábaly. Slúži aj ako 
výživa pre obočie a mihalnice, takže sa na tieto 
miesta môže aplikovať aj v prípade, že zvyšok 
tváre chcete ošetrovať iným prípravkom.

Ricínový olej je skvelou prvou pomo-
cou pre ruky podráždené z častého 
používania dezinfekcie a mydiel.
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AVOKÁDOVÝ KOZMETICKÝ OLEJ

Blahodárne účinky avokáda sú čoraz častejšie využívané nielen v kuchy-
ni, ale aj v  kozmetike. Bio avokádový olej vás dostane svojou príjemnou 
vôňou a regeneračnými účinkami. 

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

vitamíny rozpustné v tukoch A, D, E, K
vitamíny skupiny B a C
nenasýtené mastné kyseliny – kyselinu listovú, pantoténovú
prírodný antioxidant betasitosterol
minerálne látky - draslík, horčík, fosfor
stopové prvky - meď, mangán, selén, zinok

vyživuje pokožku a chráni ju pred chladom 
dodáva pleti elasticitu 
vyhladzuje jemné vrásky
pomáha pri hojení
pomáha pri liečbe akné
regeneruje pokožku tváre a tela

Avokádový kozmetický olej je vhodný pre všetky typy pleti, obzvlášť 
ale pomôže pri starostlivosti o citlivú, suchú alebo podráždenú po-
kožku, ktorú výrazne hydratuje, a prispieva tak k jej zvláčneniu. Po-
mocou pumpičky aplikujte 1 – 2 kvapky po sprchovaní vmasírovaním 
do vlhkej pokožky. 

Avokádový olej je výborným záchrancom 
vlasov poškodených tepelnou úpravou (féno-
vaním, žehlením, kulmovaním). Aby ste zná-
sobili jeho účinok, pred aplikáciou na vlasy 
ho poriadne zohrejte v rukách.



HROZNOVÝ KOZMETICKÝ OLEJ

Síce je v našich končinách koncentrát získaný z lisovaného hrozna 
pomerne neznámy, vďaka mnohým dobrým skúsenostiam sa ale aj 
on pomaly dostáva do povedomia. Hypoalergénny výťažok totiž dokáže 
pomôcť s nejednou ťažkosťou.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

antioxidanty
vitamíny
minerálne látky
polynenasýtené mastné kyseliny

má antiseptický, protizápalový a detoxikačný účinok
hydratuje pokožku, vlasy a nechty
slúži ako prevencia voči vráskami a kruhom pod očami
spomaľuje starnutie a má taktiež vyhladzujúci efekt
vplýva na liečbu akné, psoriázy, ekzémov
ochraňuje póry pred zanesením pri problematickej pleti

Ideálne vstrebávanie do pokožky sa dosiahne (ako pri všetkých 
kozmetických olejoch) tak, že sa olej izbovej teploty (prípad-
ne zahriaty v dlaniach) aplikuje na zvolené miesto krúživými 
pohybmi. Vďaka ľahkej konzistencii bude nanášanie ľahké 
a bez mastného filmu. Vhodný je pre telo aj tvár a pre všet-
ky typy pleti, od normálnej až po super suchú 
a problematickú pokožku. Podobne je to aj 
s vlasmi a nechtami, ktorým vie tiež prostred-
níctvom zábalov viditeľne pomôcť.

Už minútová masáž denne v oblasti pod oča-
mi viditeľne prispieva k mladšiemu vzhľadu 
pleti. Olej je potrebné vmasírovať po prebu-
dení krúživými pohybmi a okrem spevnenej 
pokožky sa zároveň uvoľní napätie v svaloch.
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MANDĽOVÝ KOZMETICKÝ OLEJ

Mandľový strom sa v období jeho kvitnutia považuje za symbol rege-
nerácie a nádeje. Mandle, jadierka tohto zázračného stromu, sa jemne 
a šetrne za studena lisujú, a výťažok z nich následne vytvorí zvláčňujú-
ci, sladko voňajúci olej.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

antioxidanty, bielkoviny
vitamíny A a E
nenasýtené mastné kyseliny
draslík, vápnik, horčík
riboflavín a niacín

regeneruje pokožku
zvlhčuje pokožku, podporuje jej pružnosť 
hĺbkovo hydratuje pokožku
pôsobí protizápalovo
spomaľuje starnutie buniek a chráni ich pred poškodením 
stimuluje a chráni pokožku proti striám
dodáva prirodzený lesk pleti a vlasom
zmierňuje tvorbu lupín

Mandľový olej je v kozmetike určený najmä pre suchú, citlivú a popras-
kanú pokožku. Lídrom je hlavne medzi produktmi na udržanie krásnych 
a lesklých vlasov či nechtov. Ako prísada sa po-
užíva aj do kozmetických výrobkov na starostli-
vosť o tvár a telo. Výborné účinky preukazuje aj 
v samostatnej aplikácii vmasírovaním na navlh-
čenú pokožku.

Mandle pôsobia upokojujúco a ich kozme-
tická verzia oleja tvorí výnimočný odličovač, 
ktorý nielen šetrne odstráni celodenný make-
up, ale následným vmasírovaním do pleti 
zabezpečí aj nočnú obnovu buniek tváre 
a zabráni vzniku čiernych kruhov v okolí očí.



MARHUĽOVÝ KOZMETICKÝ OLEJ

Marhuľový olej si v rámci kozmetiky obľúbili ľudia z 3 dôvodov - jeho 
pôsobenie na pokožku je po čase naozaj viditeľné, má ľahkú a jedno-
ducho nanášateľnú konzistenciu, a upúta vás príjemne sladkou ovocnou 
vôňou pripomínajúcou aj marcipán.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

nenasýtené mastné kyseliny
vitamín A a skupina B
kyselina olejová, linolová, a ďalšie

udržiava opálenie
chráni pred UV žiarením
hydratuje aj veľmi suchú a podráždenú pokožku
zlepšuje elasticitu kože
zmierňuje tmavé kruhy pod očami, starecké škvrny a opuchy
reguluje vlhkosť v koži a kožných útvaroch
slúži aj ako prevencia pred tehotenskými striami

Olej z marhúľ je ideálnym spoločníkom v teplých mesiacoch. 
Pri bežnom každodennom opálení pokožku upokojí, pri  opa-
ľovaní poskytne pokožke ochrannú vrstvu pred UV žiarením 
a po opaľovaní uzamkne tmavšie tóny a udrží ich čo najdlhšie. 
Okrem toho je skvelou každodennou výživou 
pre suchú a podráždenú pokožku. Taktiež za-
braňuje lámavosti vlasov a nechtov.

Olej sa dá využiť aj ako šetrný prírodný od-
straňovač make-upu, či už v oblasti celej tvá-
re, alebo očí.
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PUPALKOVÝ OLEJ KOZMETICKÝ

Kvety pupalky sú pre telo po dôkladnom spracovaní skutočným zlatom. 
Vysokokvalitný a prírodný kozmetický olej získaný jemným lisovaním 
semien pupalky si aj bez konzervačných látok a iných prísad zachováva 
všetky vzácne zložky.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

omega-6 mastné nenasýtené kyseliny 
esenciálnu gama-linoleovú kyselinu
vitamíny a minerálne látky

obnovuje bunkovú štruktúru – podporuje elasticitu pokožky
zmierňuje prejavy ekzémov (znižuje potrebu steroidných 
mastí a liekov)
zmierňuje svrbenie, vysušovanie a šúpanie pokožky
priaznivo pôsobí na tvorbu akné
redukuje zápalové procesy
poskytuje výraznú výživu pokožke, vlasom a nechtom

Pupalkový olej je mimoriadne jemný olej, 
čím je vhodný pre pokožku dospelých, detí 
ale aj bábätiek. Príjemnou ovocnou vôňou 
zaručí pohodlné nanášanie aj pri častom po-
užívaní. Olej z pupalky šetrne ošetruje suchú 
a podráždenú pokožku, jeho bohaté zlože-
nie môžete využiť primiešaním do bežného 
krému.

Ak vás trápi zapálená, zadierajúca sa kožička 
v okolí nechtov, aplikujte na ňu 1 až 2 kvap-
ky pupalkového oleja, ktorý ju krásne vyživí 
a dodá jej potrebné látky.



KONOPNÝ KOZMETICKÝ OLEJ

Olej, ktorý vzniká lisovaním semienok rastlín z rodu konope, v sebe 
ukrýva mnohé benefity. Konope spracované na olej nemá žiadne psy-
chotropné účinky, a tak sa jeho konzumácie nemusíte obávať. Semená 
pochádzajúce z certifikovaného ekologického poľnohospodárstva po-
skytujú organizmu výživu v optimálnom pomere. 

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

omega-3 a omega-6 mastné kyseliny
kyselinu linolovú
vitamíny rozpustné v tukoch – A, D, E
železo, vápnik, horčík, draslík 

pôsobí protizápalovo
hydratuje, regeneruje 
lieči akné
pomáha hojiť rany
zlepšuje atopický ekzém, lupienku 
upokojuje mierne svrbenie a pálenie 
znižuje začervenanie a podráždenie pleti
spevňuje a zmäkčuje pokožku, udržiava jej mladistvý vzhľad

Konopný kozmetický olej je svojimi výnimočnými účinkami vynika-
júci pre starostlivosť o pokožku celého tela. Vďaka jemnému zloženi 
 je vhodný aj na suchú a citlivú pleť. Dobrý 
vplyv má aj na popáleniny či spáleniny zo slnka 
tým, že zabraňuje vzniku pľuzgierov. Výborné 
regeneračné a antistresové účinky konope oce-
níte v podobe domácej masáže s našim konop-
ným kozmetickým olejom.

Pred nanesením oleja na pokožku si dané 
miesto poriadne očistite a navlhčite. Týmto 
krokom umožníte konopnému oleju prenik-
núť hĺbkovo do kože, v ktorej následne pod-
porí produkciu kolagénu, čoho výsledkom 
bude vypnutejšia pleť.
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OLEJ Z ČIERNEJ RASCE KOZMETICKÝ

Malá rastlinka s modrým kvetom, nazývaná čierna rasca, každoročne 
plodí mnoho čiernych semien, z ktorých sa lisovaním za studena zís-
kava organický kozmetický olej. Týmto procesom si dokáže zachovať 
všetky zdraviu prospešné látky, ktorých má teda neúrekom.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

thymoquinone (najúčinnejší prvok, nachádza sa iba
v egyptskej čiernej rasci)
kyseliny – listová, olejová, palmitová, palmitolejová,
myristová a ďalšie
stopové prvky – vápnik, fosfor, železo, meď, zinok
proteín
vitamíny skupiny B – B1, B2, B3
nenasýtené mastné kyseliny

zjemňuje podráždenie kože
hydratuje suchú pokožku
vyživuje citlivú a ochabnutú pleť
slúži ako prevencia proti vráskam a celkovému starnutiu pleti

Čierna rasca je natoľko výživná, že už zried-
kavá aplikácia kozmetiky, ktorej je súčas-
ťou, môže významne napomôcť vyriešeniu 
problémov so suchou a citlivou pleťou.
Aplikovať sa dá na celé telo, vrátane tváre. 
Aj keď sa olej z čiernej rasce odporúča pri-
oritne na suchú až veľmi suchú pokožku, 
poďakujú zaň úplné všetky typy. 

Máte problematickú pleť, a vyrážok sa 
nie a nie zbaviť? Olej z čiernej rasce 
účinne napomáha aj pri liečbe akné. 
Výnimočnou vlastnosťou tohto oleja je 
jeho rýchla účinnosť, kde prvé rozdie-
ly uvidíte už po krátkej dobe.



MASŤ Z ČIERNEJ RASCE

Masť z čiernej rasce vyživuje pokožku zvnútra, aj keď sa nanáša zvonka. 
Obsahuje všetky živiny, ktoré sa nachádzajú aj v 100% oleji či kozme-
tickom oleji z tejto tisícročia uznávanej suroviny. V špeciálnej ľahšej 
konzistencii ale pomáha pokožke absorbovať výživu ešte efektívnejšie.

OBSAHUJE

ÚČINOK

POUŽITIE

TIP

thymoquinone (najúčinnejší prvok, nachádza sa iba
v egyptskej čiernej rasci)
kyseliny – listová, olejová, palmitová, palmitolejová,
myristová a ďalšie
stopové prvky – vápnik, fosfor, železo, meď, zinok
proteín
vitamíny skupiny B – B1, B2, B3
nenasýtené mastné kyseliny

zjemňuje podráždenie kože
hydratuje suchú pokožku
vyživuje citlivú a ochabnutú pleť
slúži ako prevencia proti vráskam a celkovému starnutiu pleti

Čierna rasca je natoľko výživná, že už zriedkavá aplikácia kozmetiky, 
ktorej je súčasťou, môže významne napomôcť vyriešeniu problémov 
so suchou a citlivou pleťou. Aplikovať sa dá na celé telo, vrátane tváre. 
Pri každodennom používaní sa pre ideálny výsledok odporúča nanášať 
v úvode 1 - 2x denne. Pri podráždení (na nekrvácajúce rany) je taktiež 
možné ju využiť ako prvú pomoc.

Výťažok z uznávanej čiernej rasce je skvelým spoločníkom práve po-
čas chrípkových a pandemických období. Vďaka obsiahnutému oleju 
významne hydratuje pokožku rúk, ktorá je namáhaná neustálym umý-
vaním. Konzistencia masti spôsobuje jej 
rýchle zaschnutie bez mastného filtra, takže 
v prípade potreby nebude ani niekoľkoden-
né nanášanie nepríjemne obmedzujúce.
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BioPoint ako prvý prináša na Slovensko výrobky naj-
vyššej kvality od nemeckej firmy Kräuterland, ktorá je už 
14 rokov popredným výrobcom produktov z čiernej rasce 
v Európe - v nezmenenej certifikovanej BIO kvalite, 
bez prídavných látok a za výhodné slovenské ceny.

Sortiment produktov BioPoint je vyrobený v Nemecku 
z certifikovaných prísad z BIO poľnohospodárstva, 
ktoré si vďaka špeciálnej úprave zachovávajú vysoký po-
diel minerálov, vitamínov a ďalších živín.


