
Raw Ambrosia – element Země

NUTRIČNÍ LÁTKY
Bílkoviny (včetně esenciálních), provitamin A, 
vitaminy skupiny B (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12), C, D, E, K, 
rutin, vápník, fosfor, železo, mangan, sodík, 
zinek, selen, selenium, více než 
5 000 enzymů a koenzymů, fytohormony.

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ
Množství o objemu zhruba 1 čajové lžičky 
rozžvýkejte 1–2x denně po jídle nebo před/po 
fyzické aktivitě či sportovní zátěži.

PŮSOBENÍ DLE TČM
Ovlivňuje především energetické dráhy 
žaludku, slinivky a sleziny, potažmo tenkého 
a tlustého střeva, srdce, perikardu a tří ohnišť. 
Doplňuje celkový jin, zejména jin ledvin.

PŮVOD
Litva

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA
Raw Ambrosia má blahodárné účinky 
na hormonální aktivitu, proto její působení 
výrazně podpoří mezidobí Země. Ambrosii  
od věků vnímáme jako „pokrm bohů“ a uvádí 
se, že „Bůh nás stvořil k obrazu svému“.  
Pokud vynecháme náboženské obrazy, 
zbude nám jednoduché přirovnání 
k „pokrmu samotného prazákladu našeho 
Bytí“, k nejhlubšímu doplnění Země, tedy 
prapůvodní substanci v nás.

PRODUKT JE VHODNÝ
Pro děti, sportovce, ženy v období menopauzy, 
lidi po úrazu či operaci, manažery, studenty, 
vegany a vegetariány, lidi s podvýživou, 
vyčerpané lidi a seniory. 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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NEJKOMPLEXNĚJŠÍ VÝŽIVA PRO TĚLO, 
DOKONALÁ SUPERPOTRAVINA  
A ŽIVOTABUDIČ

Raw Ambrosia



Raw Ambrosia 
Z nejčistších luk a březových hájů v Litvě, 
představujících nejhodnotnější ekosystém v Evropě.

Podle výzkumu vědců je to dokonalá celistvá potravina, 
protože poskytuje vše, co náš organismus potřebuje 
k přežití. Obsahuje zhruba 100 živin, 22 aminokyselin 
(komplexní bílkoviny), 27 minerálů, stopové prvky, 
téměř všechny vitaminy skupiny B a tisíce enzymů. 
Jedná se o biologicky fermentovaný úlový pyl. 
Díky téměř 100% stravitelnosti naše tělo získá z pár 
gramů ambrosie lepší výživu než z několika kil běžné 
stravy. Ve srovnání s medem poskytuje až 4x více 
prospěšných látek. Léčí okolo 500 druhů zdravotních 
problémů a nezpůsobuje alergické reakce.  

KOUSKY



RAW AMBROSIA POUŽITÍ

»  Významně ovlivňuje krvetvorbu, léčí anémii. Čajová lžička ambrosie po ránu 
zvyšuje počet červených krvinek o přibližně 800 000 během  
jediného měsíce užívání. 

»  Podporuje správnou funkci střev a upravuje střevní mikroflóru.
»  Blahodárně působí na slinivku břišní, podporuje tvorbu slinivkového sekretu 

a ochranného střevního hlenu (prevence trávicích potíží a rakoviny).
»  Pomáhá při stavech vyčerpanosti, syndromu chronické únavy  

nebo podvýživy.
»  Doplňuje síly v období rekonvalescence a u pooperačních stavů.
»  Detoxikuje játra.
»  Upravuje funkci endokrinního systému: u mužů řeší problémy s prostatou, 

u žen menstruační potíže.
»  Díky fytohormonům a blahodárným účinkům na děložní sliznici skvěle 

pomáhá ženám v období menopauzy.
»  Zvyšuje potenci, lze ji využít u neplodnosti, impotence  

a snížené sexuální aktivity.
»  Příznivě působí na tělesný i psychický vývoj dětí. 
»  Je doporučována sportovcům a lidem se zvýšenou fyzickou zátěží,  

neboť podporuje vytrvalost, tvorbu a regeneraci svalové tkáně.
 

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. 


