
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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Organic Cranberry – element Dřeva

NUTRIČNÍ LÁTKY
Polyfenoly, taniny, flavonoidy, triterpeny, 
organické kyseliny, draslík, hořčík, vápník, 
fosfor, vitamin C a A. Oil: ideální poměr 
omega-3-6-9. 

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ
Juice powder: 1 čajovou lžičku rozmíchejte 
ve sklenici čisté neperlivé vody 1–3x denně 
a vypijte (1 čajová lžička = 4 g).
Oil: Pro dospělé 2–7 kapek 1–3x denně, pro děti 
od 3 let 1–3 kapky denně (7 kapek = 0,35 ml).

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA
Z pohledu čínské medicíny ovlivňuje 
meridiány žaludku, slinivky a sleziny, plic, 
tlustého střeva, jater, žlučníku, ledvin 
a močového měchýře. Zklidňujícího účinku 
na psychiku se účastní meridiány srdce, 
perikardu a tří ohnišť.

KVALITA BIO
ADITIVA powder:  akáciový 
 bioextrakt (29,7 %)
 oil: 0
GLYKEMICKÝ INDEX nízký
TEPLOTNÍ MAXIMUM 25 °C
TYP bezlepkový

PŮSOBENÍ DLE TČM
Podporuje hojivé procesy sliznic, zklidňuje 
a upravuje záněty. Výrazně se podílí na péči 
o močový měchýř a prostatu. Napomáhá 
celkovému zklidnění člověka. Olej pečuje 
o kůži, a tím vytváří přirozenou a fungující 
bariéru vůči okolním vlivům. Kůži rovněž 
vyživuje a působí proti ekzémům.

PRODUKT JE VHODNÝ
Pro lidi s onemocněním močových cest 
a prostaty, trávicího ústrojí, se srdečně-cévními 
obtížemi, diabetiky. 

PŮVOD
Kanada



INFEKCE MOČOVÝCH CEST, 
ONEMOCNĚNÍ PROSTATY, 
PROBLÉMY V DUTINĚ ÚSTNÍ  
A TRÁVICÍM TRAKTU,  
KOŽNÍ OBTÍŽE

Organic 
Cranberry 
juice powder 
a oil



Organic Cranberry  
juice powder a oil
Kanadská příroda ve své nedotčené a původní kráse je 
místem, kde získáváme mimořádně účinné plody brusinky. 

Extrakt a olej, které z nich pečlivě a šetrně připravujeme, 
představují koncentrovanou esenci nutrientů důležitých 
pro správné fungování našeho organismu. 
Obsahují vysoké množství protizánětlivých 
proantokyanidinů (PAC), které mají blahodárný 
vliv při infekcích močových cest (brání přilnutí 
bakterií na jejich sliznici) a pomáhají proti Herpes 
simplex viru (HSV-2), původci genitálního oparu.  

PRÁŠEK

OLEJ



ORGANIC CRANBERRY JUICE POWDER A OIL POUŽITÍ

»  blahodárně působí při infekcích močových cest
» vhodné proti Herpes simplex viru (HSV-2), původci genitálního oparu
» mírní záněty spojované s benigní hyperplazií prostaty
» tiší záněty v dutině ústní (parodontóza)
» předcházejí vzniku žaludečních vředů
»  zvyšují prospěšný HDL-cholesterol a zároveň napomáhají snižovat  

škodlivý LDL-cholesterol

Oil:
»  zabraňuje vzniku zánětlivých onemocnění pokožky
»  je vhodný pro kůži svědivou, šupinatou a podrážděnou (ekzém a psoriáza)
»  obsahem tokotrienolů a tokoferolů účinně regeneruje pokožku hlavy a vyživuje 

vlasové kořínky
»  vysoká antioxidační schopnost ochraňuje pokožku před negativními vlivy 

okolního prostředí (znečištění, sluneční záření)
»  ideální poměr mastných kyselin omega-3-6-9 umožňuje absolutní 

vstřebatelnost, a tím výraznou hydrataci pokožky

GARANCE TOP KVALITY

BIO certifikace v kombinaci s nejčistší 
lokalitou je největší možnou zárukou 
kvality na trhu. Jsme přesvědčeni, že 
z pohledu čistoty a účinku nenajdete 
v této kategorii lepší produkt. Pokud 
ano, jsme připraveni vám vrátit 
investované prostředky.


