
Raw Aguaje
HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHA,
ŽENSKÉ KŘIVKY A KRÁSA



Raw Aguaje 
Ručně sbírané plody nejkrásnější palmy
amazonských pralesů.

Díky neuvěřitelné síle, ukryté v plodech aguaje, je 
tato palma (mauricie převislá) amazonskými indiány 
nazývána „stromem života“. Plody obsahují látky
podobné ženským hormonům, fytoestrogeny 
a 5x více vitaminu A než mrkev. Místní obyvatelky 
je užívají tisíce let, protože vědí, že se jejich 
tělo díky pravidelné konzumaci postupně 
vytvaruje do podoby naprosté dokonalosti: 
tuk se totiž „přesouvá“ na ta „správná“ místa.  

KAPSLE



RAW AGUAJE POUŽITÍ

»  Vyrovnává přirozenou hormonální hladinu a celkově zlepšuje  
zdravotní stav organismu.

»  Vysoký obsah retinolu podporuje růst a správný vývoj buněk sliznic,  
kostí a krvetvorbu.

»  U žen odstraňuje migrény, problémy s pletí, vypadávání vlasů, osteoporózu, 
menstruační bolesti a zvyšuje libido.

»  Podporuje zvětšení prsou a správné formování hýždí.
»  Je výborným prostředkem pro těhotné a kojící ženy, neboť zlepšuje stav svalů 

a kostí u dětí.
»  Skvěle působí při menopauze.
»  Ženy posouvá k ženskosti, u mužů zase vyrovnává jejich „nemužské“ aspekty, 

a působí tak přeneseně k získávání pocitu mužnosti.
»  Doporučuje se všem, kteří potřebují posílit: dětem, těhotným ženám, 

seniorům, lidem oslabeným nemocemi a úrazy.

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 produkty. 
Pokud ano, jsme připraveni vám 
vrátit investované prostředky. 



Raw Aguaje – element Země

NUTRIČNÍ LÁTKY
Vitaminy A, B1, B2, B3, C, E, vápník, fosfor, 
železo, vláknina.

PŮSOBENÍ DLE TČM
Ovlivňuje především energetické dráhy  
slinivky a sleziny, jater, žlučníku, srdce,  
osrdečníku a tří ohnišť.

PŮVOD
Brazílie

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA
Raw Aguaje obsahuje především fytoestrogeny, 
rostlinné látky strukturou podobné ženským 
hormonům. To samo o sobě předurčuje 
působení aguaje k posunu žen k ženskosti, 
tedy k vyladění všech aspektů života důležitých 
pro „ženu“. Neznamená to ale, že je určena 
výhradně ženám, u mužů naopak zpracovává 
„nemužské“ aspekty jejich organismu, a působí 
tak přeneseně k získávání pocitu mužnosti.

PRODUKT JE VHODNÝ
Pro oslabené děti, seniory, vyčerpané lidi, 
těhotné ženy, ženy v období menopauzy.

KVALITA RAW
ADITIVA 0
GLYKEMICKÝ INDEX nízký
TEPLOTNÍ MAXIMUM 40 °C
TYP bezlepkový

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ
1–2 kapsle 2x denně. 
Není vhodné pro jedince, kteří prodělali 
nádorové onemocnění nebo onemocnění 
způsobené degenerací buněk. 
Nedoporučujeme užívat ve vyšším množství 
mužům kvůli obsahu látek podobných 
ženským hormonům.

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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