
Organic Goji – element Ohně

NUTRIČNÍ LÁTKY
Vitaminy C, A, B1, B2, B6, B12, E, cholin, rutin,  
zinek, železo, měď, selen, vápník, fosfor, 
germanium, flavonoidy, beta-karotenoidy, LBP 
– lycium barbarum polysacharidy, aminokyseliny.

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ
1 čajovou lžičku rozmíchejte v malém 
množství vody a dolijte na 150–200 ml. 
Zakápněte kapkou kvalitního oleje  
(např. Organic Sacha Inchi nebo Organic 
Nigella Sativa) pro dobré vstřebání vitaminů 
rozpustných v tucích (A, D, E, K). Popíjejte 
2x denně. Pro maximální účinky na imunitu 
a aktivaci energie doporučujeme míchat 
s Organic Sea Berry powder.

PŮSOBENÍ DLE TČM
Ovlivňuje především energetické dráhy ledvin, 
žaludku, slinivky a sleziny, tenkého a tlustého 
střeva, jater, žlučníku, srdce, osrdečníku a tří 
ohnišť. Doplňuje čchi sleziny, podporuje  
celkovou čchi a krev.

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA
Kustovnice se považuje za jeden 
z nejbohatších zdrojů látek, které pomáhají 
organismu k rozvoji vlastních sil a celoživotní 
aktivitě, proto se nazývala šťáva z goji 
nápojem nesmrtelnosti. Právě dlouhodobému 
užívání goji se připisuje dlouhověkost 
některých východních národů.

PRODUKT JE VHODNÝ
Pro seniory, unavené a vyčerpané lidi, manažery, 
ženy v období menopauzy a v neposlední řadě 
pro děti s oslabenou imunitou.

PŮVOD
Originální odrůda kustovnice čínské  
(Lycium chinense), pochází z Tibetu.

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

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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PODPORA LEDVIN, IMUNITA, 
DLOUHOVĚKOST A SÍLA

Organic Goji



Organic Goji 
Jediná originální odrůda kustovnice v biokvalitě 
s vysokou koncentrací živin, pěstovaná v srdci 
Tibetu na certifikovaných organických půdách.

O zachování ochrany místního prostředí se stará 
organizace Dalai Lamá s Institute of Tibetan 
Medicine. Goji pěstovaná v nadmořských výškách 
3 500 m n. m. vyniká svou kvalitou, čistotou 
a účinky nad levnými alternativami z Číny nebo 
Mongolska, rostoucími v nižších polohách 
blízko průmyslových aglomerací, navíc často 
kontaminovanými plísněmi, těžkými kovy a pesticidy.  

PRÁŠEK



ORGANIC GOJI POUŽITÍ

»  „Nápoj nesmrtelnosti“ ve staré Číně: posiluje imunitní systém, ledviny,  
chrání játra, zlepšuje zrak, významně aktivuje krvetvorbu. 

»  Obsažené proteoglykanové polysacharidy LBP jsou silným antioxidantem. 
Chrání buňky před poškozením a mají protistárnoucí efekt.

»  Jeden z nejbohatších zdrojů vitaminu C (2 500 mg na 100 g plodů).
»  Pomáhá při bolestech v kříži a kolenou, bolestech hlavy, hučení v uších 

a závratích.
»  Brání vzniku osteoporózy.
»  Snižuje krevní tlak, zlepšuje krevní oběh, upravuje hladinu tuku a cukru 

v krvi.
»  Vykazuje protinádorové účinky, snižuje nežádoucí působení chemoterapie 

a radioterapie. U kustovnice vědci zaznamenali účinek proti karcinomu plic, 
děložního čípku, prsu, tlustého střeva, žaludku, jater, prostaty a také proti 
leukemickým buňkám.

»  Oživuje mysl, zlepšuje asociační schopnosti a koncentraci.
»  Zvyšuje odolnost vůči nepříznivým faktorům vnějšího prostředí.

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.


