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doplnění energie

efektivní soustředění

pozvednutí nálady



Potřebujete po ránu pořádně nakopnout?
Neumíte si představit, že by váš den měl začínat bez kávy? 
QI COFFEE je víc než jen káva. Výjimečnost QI COFFEE 
spočívá v kombinaci silné instantní kávy s vysoce léčivými 
extrakty z reishi a cordycepsu. 

V QI COFFEE je 10 % obsahu tvořeno houbami. Toto spojení 
způsobuje prodloužení povzbuzujícího efektu kávy, který vede
k větší vitalitě, vytrvalosti všeho druhu a především odolnosti vůči 
stresu. Houby rozšiřují pozitivní účinky kávových antioxidantů
o adaptogenní, imunostimulační a detoxikační efekt.
Zlepšují celkovou odolnost jak při fyzické, tak psychické zátěži. 
Snižují aciditu kávy, což chrání před podrážděním žaludku.
Hlavní výsadou QI co�ee je, že nakopává, ale nakopává
spíš do dálky než do výšky.
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QI COFFEE – POUŽITÍ
Prodloužené působení kávy QI COFFEE se vám může hodit, když:

» potřebujete doplnit energii, efektivně se soustředit 

» máte před sebou dlouhou cestu autem jako řidič

» řešíte obtížný úkol, který už nemůžete odkládat, ať už jde o napsání článku
   nebo umytí oken

» chcete mít jistotu, že vydržíte vzhůru celou noc, protože chcete bdít
   u rituálního ohně až do rána, případně pozorovat konjunkci Marsu s Venuší
   se svou spřízněnou duší

» rádi byste podali výjimečný sportovní výkon, což opravdu půjde, protože káva
   podporuje buněčné dýchání a cordyceps zlepšuje využití kyslíku v těle

» jste student, co má zkouškové období, a potřebujete podpořit kognitivní
   funkce (paměť, koncentraci, pozornost, pohotovost) svého mozku

» si zasloužíte pozvednout náladu

 

 

 

 

GARANCE TOP KVALITY

Všude mimo sběr z volné přírody 
pracujeme s certi�kovanými BIO 
surovinami nebo prověřenými 
pěstiteli. Jsme přesvědčeni,
že z pohledu čistoty a účinku v této 
kategorii nenajdete lepší produkty. 
Pokud ano, jsme připraveni vám 
vrátit investované prostředky.



QI COFFEE – element Ohně, Země a Kovu
NUTRIČNÍ LÁTKY

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ

PŮSOBENÍ DLE TČM

PŮVOD
Vietnam (káva), Tibet – Čína (cordyceps, reishi). 

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA

PRODUKT JE VHODNÝ SLOŽENÍ

KVALITA

ADITIVA

GLYKEMICKÝ
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DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

Doporučená denní dávka jsou dva nápoje. 
Vhodnou dobu pro pití nápoje zvolte dle svých 
individuálních potřeb, ideálně do 17 hodin.
QI COFFEE lze užívat dlouhodobě v průběhu 
celého roku. Nepřekračujte doporučené
denní dávkování.

Kofein, kyselina chlorogenová, kyselina kávová, 
kyselina linolová a olejová, polysacharidy 
(acemanan, arabinóza, galaktóza, glukóza, 
manóza, ramnóza, xylóza, kyselina hexuronová, 
kyselina glukuronová, kyselina galakturonová, 
betaglukany), proteiny, vitaminy B1, B2, B5, B6, 
cholin a niacin, inositol, minerály (draslík, sodík, 
vápník, fosfor, hořčík, mangan a železo), 
triterpeny, manitol.

QI COFFEE posiluje jang a udržuje jin, tím zlepšuje 
pocit životní síly, funkce psychiky i těla
a napomáhá k otevření vnímání.

Zalijte 1–2 lžičky kávy zhruba 2 dl horké vody
o teplotě 90 °C a důkladně promíchejte. Kávu lze 
dochutit mlékem (může být i rostlinné).
K přípravě ledové kávy použijte stejnou dávku 
do studeného mléka se třemi kostkami ledu
–  důkladně protřepejte, nejlépe v šejkru.

QI COFFEE ovlivňuje meridiány Ohně, Země
a Kovu – srdce, tří ohnišť, perikardu, slinivky
a sleziny, žaludku a plic. Podporuje rychlou 
regeneraci energie. 

Pro kohokoliv, kdo potřebuje okamžité
povzbuzení.

NEVHODNÉ PRO
Děti, těhotné a kojící ženy, kardiaky,
lidi s vysokým krevním tlakem.

rozpustná sušená káva robusta
90 % (obsah kofeinu 4–4,5 %),
extrakt z cordycepsu 5 %
(obsah polysacharidů 40 %,
mannitolu 15 %), extrakt z reishi
5 % (obsah polysacharidů 30 %)
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