
Organic Matcha – element Ohně

NUTRIČNÍ LÁTKY
Antioxidanty (EGCG katechin), L-theanin, 
teofylin, vitaminy A, E, C, železo, vápník, 
draslík, zinek, chlorofyl, vláknina.

PŮSOBENÍ DLE TČM
Matcha ovlivňuje především energetické dráhy 
srdce, osrdečníku a tří ohnišť. Podporuje dráhy 
žaludku, slinivky a sleziny. Rychle aktivuje čchi.

PŮVOD
Japonsko

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA
Užíváním Organic Matcha doplňujeme Oheň. 
Záleží jen na nás, zda ho rychle vypijeme a jdeme 
dál – pak posílíme Vědomou mysl (SHI SHEN), 
běžné vnímání pozemského bytí. Nebo zda 
si z pití vytvoříme rituál a pak se dostaneme 
do jinak nedostupných výšek a vstoupíme do 
Kosmického vědomí (NAO SHEN).

PRODUKT JE VHODNÝ
Pro sportovce, ženy před početím, těhotné ženy, 
studenty, manažery, vegany a vegetariány, děti, 
lidi s nezdravým životním stylem.

KVALITA BIO
ADITIVA 0
GLYKEMICKÝ INDEX nízký
TEPLOTNÍ MAXIMUM 75 °C
TYP bezlepkový

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ
1 čajovou lžičku rozmíchejte v malém 
množství vody a dolijte na 200 ml studenou 
nebo převařenou vodou odstátou na 75 °C.
Pro krémovou konzistenci užijte šlehací 
metličku nebo šejkr. Přidejte kapku 
kvalitního oleje pro dobré vstřebání vitaminů 
rozpustných v tucích (A, D, E, K). Chuť osvěží 
trochu citronové/limetkové šťávy. Citlivějším 
jedincům doporučujeme užívat pozvolna, 
maximálně jeden šálek denně a nepodávat 
po kávě nebo jiných stimulantech. Nepijte 
v pozdních odpoledních/večerních hodinách, 
pokud to není žádoucí.

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ
Zelené potraviny jsou určeny pro celoroční užívání. Při výběru produktů se řiďte jejich specifickými účinky, 
nalaďte se na své tělo, co právě potřebuje nejvíce. Pokud chcete ještě umocnit jejich působení, můžete zohlednit 
roční či denní období nejvhodnější k regeneraci organismu.
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KRÁL MEZI ZELENÝMI ČAJI, 
PŘÍLIV ENERGIE, DUŠEVNÍ JASNOST, 
KLIDNÁ MYSL

Organic Matcha



Organic Matcha 
Originální japonský čaj v biokvalitě, zpracovaný 
elitními farmáři v nejčistších oblastech Japonska.

Tento klenot je odrůda zastiňovaných zelených 
čajů, která se více než 800 let užívá u zenových 
buddhistických rituálů. Mimořádný účinek je dosažen 
nejen zastoupením specifických látek, ale také jejich 
obrovskou koncentrací. Jediná porce obsahuje 
stejné nutriční látky jako 10 šálků běžného zeleného 
čaje! Jedny z nejsilnějších přírodních antioxidantů 
(EGCG katechin je 200x účinnější antioxidant než 
vitaminy C, E a betakaroten) podporují metabolismus 
a spalování tuků, které může být až 4x rychlejší.  

PRÁŠEK



ORGANIC MATCHA POUŽITÍ

»  Posiluje srdce a cévy, působí preventivně proti ukládání LDL-cholesterolu.
»  Povzbuzuje náladu, zklidňuje mysl, zvyšuje odolnost proti stresu.
»  Po vypití šálku zažijete energetickou vzpruhu trvající 3–6 hodin.
»  Redukuje úzkost, podporuje soustředěnost, navozuje stav relaxace a duševní 

bdělosti. Účinek pocítíte již po 30–40 minutách.
»  Ovlivňuje uvolňování a redukci neurotransmiterů dopaminu a serotoninu,  

což vede ke zlepšení paměti, koncentrace a schopnosti učit se.
»  Obsažený chlorofyl pozitivně ovlivňuje krvetvorbu.
»  Diabetikům pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi.
»  Je prevencí před rakovinou tlustého střeva.
»  Udržuje vyšší duševní jasnost.

GARANCE TOP KVALITY

Všude mimo sběr z volné přírody 
pracujeme s certifikovanými BIO 
surovinami. Jsme přesvědčeni, že 
z pohledu čistoty a účinku v této 
kategorii nenajdete lepší produkt. 
Pokud ano, jsme připraveni vám 
vrátit investované prostředky. 


