Zelené potraviny

Tibet, Havaj, Peru, Tchaj-wan,
Ekvádor, Kalifornie a Brazílie

Kvintesencí dnešní doby jsou bezesporu zelené potraviny,
někdy označované jako superpotraviny. Pocházejí z čistě
přírodních zdrojů s minimální mírou úpravy a jejich
význam spočívá v obsahu rozmanitých nutričních prvků.
Jsou zdrojem nezbytných vitaminů, minerálů, enzymů,
antioxidantů, aminokyselin a dalších látek důležitých pro
náš organismus.
Zatímco syntetické přípravky jsou souborem izolovaných
látek, jednotlivé účinné složky zelených potravin pracují
ve složitých a přesně definovaných vazbách. Fungují na
principu synergie, vzájemného působení většího počtu látek,
jejichž výsledný efekt se násobí. Všechny účinné složky jsou
navíc obsažené v ideálních poměrech, které zajišťují jejich
správné vstřebávání a optimální využití.

kvintesence přírody
Slovo „kvintesence“ vychází z Aristotelovy přírodní filozofie a je odvozeno
od latinského sousloví „quinta essentia“, tj. pátá podstata, esence,
v alchymistické tradici pátý, nebeský živel…

Naším posláním je hledání těch nejlepších kvintesencí,
které se ještě nacházejí v zapadlých koutech naší planety,
na ostrůvcích čistého životního prostředí. Pouze tam,
v panenské přírodě, získáváme biologicky nejkvalitnější
zdroje, které šetrně zpracováváme, důkladně kontrolujeme
a čerstvé je balíme.
Mygreenlife produkty, kvintesence dnešní doby, mohou
být tam, kde jste vy. Žijte svůj MYGREENLIFESTYLE!

Organic Chlorella
Tichomořský ostrov Tchaj-wan je jedinou lokalitou na světě,
která nabízí tu nejkvalitnější chlorelu. V naprosto unikátním
prostředí, napájena přírodní pramenitou vodou, vyniká
svou čistotou a účinností. Je zdrojem důležitých vitaminů
a minerálních látek. Je bohatá na chlorofyl a růstový faktor CGF.
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TABLETY

ORGANIC CHLORELLA POUŽITÍ

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA

» pročišťuje trávicí trakt a pomáhá detoxikovat tělo od jedů,
těžkých kovů a chemikálií
» podporuje přirozenou obranyschopnost organismu, posiluje vitalitu
» napomáhá rozvoji užitečné střevní mikroflóry, zlepšuje trávení, funkci
střev a jejich peristaltiku, působí proti chronické zácpě
» působí příznivě při léčbě zánětů střev (Crohnova choroba tenkého střeva,
ulcerózní kolitida tlustého střeva) a vředovém onemocnění žaludku
» příznivě ovlivňuje kvalitu krve, tvorbu a aktivitu červených i bílých krvinek
» snižuje hladinu cholesterolu v krvi a stabilizuje hladinu krevního cukru
» má mimořádný účinek na regeneraci tkání, dělení a růst buněk,
napomáhá hojení
» zlepšuje kvalitu a zdravotní stav pokožky, pomáhá při léčbě akné, vyrážek,
zánětů, ekzémů, ale i při ošetřování špatně se hojících ran a popálenin
» snižuje kyselost vnitřního prostředí
» neutralizuje volné radikály a výrazně zpomaluje stárnutí organismu
» předchází rozvoji virů, bakterií a plísní v organismu
» podporuje regeneraci a rekonvalescenci
organismu vystaveného dlouhotrvajícímu
stresu nebo zátěži, zlepšuje psychickou kondici
» podporuje vytváření energetických
rezerv v játrech

Použití chlorely představuje z hlediska čínské medicíny
podporu života, pomalý proces, který zkvalitňuje naši vitalitu.
Nástup účinku je velmi pozvolný, v počátcích až téměř
neznatelný. V dlouhodobějším horizontu však působí velmi
jemně a vyváženě a i po jejím vysazení zůstává po dlouhou
dobu účinnou clonou. Chlorelu využíváme při preventivním
podávání jako pomalý prostředek ke stálému vzestupu energie!

PŮSOBENÍ NA ENERGETICKÉ DRÁHY
Chlorela ovlivňuje především energetické dráhy žaludku,
sleziny, tlustého střeva, jater, žlučníku, osrdečníku
a meridián tří ohnišť.

Hawaii Spirulina
V čisté mořské vodě, uprostřed panenské přírody Havajských
ostrovů, získáváme tu nejlepší spirulinu na světě. Její naprostá
výjimečnost spočívá v jedinečném prostředí, ve kterém zalitá
sluncem pomalu roste a sílí, aby načerpanou energií a svým
unikátním složením napomáhala zdraví a vitalitě našeho těla.
Nabízí pozoruhodnou škálu vitaminů, minerálů a živin. Pouze
havajská spirulina obsahuje téměř dvojnásobné množství
bilologicky prospěšných látek než jakákoliv jiná spirulina
a přibližně 30 nutrientů, které ostatní spiruliny neobsahují
vůbec. Je nejlepším zdrojem rostlinných, dobře vstřebatelných
bílkovin (až 70 % obsahu při 80% vstřebatelnosti).
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HAWAII SPIRULINA POUŽITÍ

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA

» optimalizuje pohyb stravy trávicím traktem, zlepšuje pocit sytosti
» pomáhá kontrolovat tělesnou váhu, budovat přirozený
svalový potenciál
» je dokonalou výživou při vysoké pracovní zátěži, stresu
a sportovním výkonu
» stabilizuje hladinu krevního cukru
» dodává potřebné minerály, vitaminy a živiny
» zvyšuje tvorbu laktobacilů a zlepšuje tím střevní mikroflóru
» významně podporuje obranyschopnost organismu
» stimuluje lymfatický systém
» je bohatá na nukleové kyseliny (RNA/DNA), které jsou důležité
pro buněčnou regeneraci a mají vliv na proces stárnutí a opotřebení
organismu
» urychluje hojení ran
» obsahuje železo, které má vliv na tvorbu červených krvinek
a hemoglobinu – příznivě tak působí na transport kyslíku,
snižuje únavu a pocit vyčerpání
» efektivně odbourává nežádoucí toxické látky
a přirozenými cestami je odvádí z těla
» podporuje mozkovou činnost
a schopnost soustředit se

Spirulina rychle obnovuje výkonnost těla a regeneruje
organismus při vysoké zátěži, takže ji můžeme nabídnout nejen
k doplňování sil, ale s úspěchem ji lze použít v rámci zachování
mladistvého těla i ducha. Její rejuvenilizační účinky pomáhají
udržet vysokou schopnost adaptability těla i v momentech
nesprávné životosprávy (alkohol, nezdravé párty...). Představuje
jednu z nejlepších variant harmonizace při celkovém vykolejení
organismu, projevujícím se mnoha problémy s nestandardními
zdravotními projevy a nejednoznačnými chorobami.

PŮSOBENÍ NA ENERGETICKÉ DRÁHY
Spirulina působí především na oblasti orgánů a energetické
dráhy, které napomáhají k obnově, výkonnosti těla a regeneraci
organismu – jater, žlučníku, osrdečníku a tří ohnišť, žaludku
a sleziny.

Barley Juice
Tibetská náhorní plošina, země ledovcových vod, křišťálových
bystřin a čistého horského vzduchu, je místem, kde z rostlinek
mladého ječmene v období jeho raného růstu připravujeme
jeden z nejhodnotnějších extraktů. Obsahuje celé spektrum
přírodních vitaminů, více než 20 živých enzymů a širokou škálu
minerálů, které jsou v organismu snadno a v nejvyšší možné míře
využitelné. Přípravek v podobě tablet se snadno užívá a je určen
pro všechny, kteří hledají rychlé a komfortní řešení.
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BARLEY JUICE POUŽITÍ

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA

» příznivě působí na jemnou detoxikaci organismu
» podporuje metabolismus, snižuje kyselost vnitřního prostředí
» snižuje riziko vzniku civilizačních chorob
» pomáhá u poruch trávení a zažívacích obtíží
» působí proti vnitřním a vnějším zánětům
» vylepšuje kvalitu krve a krevní obraz, podporuje tvorbu krevních
buněk a zlepšuje zásobení tkání kyslíkem
» normalizuje hladinu cukru v krvi (vhodný pro diabetiky)
» působí příznivě na hormonální systém, vhodný v klimakteriu
i pro přípravu těla na těhotenství
» uplatňuje se u řady kožních onemocnění (akné, alergické
vyrážky, skvrny) a poranění (popáleniny)
» urychluje hojení ran, podporuje regeneraci kůže a sliznic, chrání
pokožku před škodlivými druhy záření
» zpomaluje stárnutí buněk
» dlouhodobě zlepšuje psychiku a rychlost reakcí
» povzbuzuje a osvěžuje organismus, celkově zlepšuje kondici
» snižuje tělesné pachy, osvěžuje dech

Barley je téměř pravým opakem chlorely. Svou dravostí
mladého osení nám prakticky ihned dodává aktivní energii.
Jeho působení je ovšem časově značně omezené. Barley
se chová podobně jako bubínková kamínka. Ta začnou
okamžitě žhnout, ale po vyhasnutí velmi rychle vychladnou.
Účinek barleye je tedy velmi silný, rychlý, ale krátkodobý.
Barley využíváme pro okamžité zvýšení použitelné energie!
(sport, aktivní dovolená, náročné společenské večery)

PŮSOBENÍ NA ENERGETICKÉ DRÁHY
Barley ovlivňuje především energetické dráhy žaludku, slinivky
a sleziny, tenkého a tlustého střeva, jater, žlučníku, srdce,
osrdečníku a tří ohnišť.

Organic Barley Juice
Úchvatné scenérie Jižní Kalifornie jsou místem, kde z rostlinek
mladého ječmene v období jeho raného růstu připravujeme
jeden z nejhodnotnějších extraktů. Obsahuje celé spektrum
přírodních vitaminů, více než 20 živých enzymů a širokou škálu
minerálů, které jsou v organismu snadno a v nejvyšší možné míře
využitelné. Přípravek v podobě prášku je určen k přípravě nápojů,
které ještě více prohlubují jeho účinky. Působí již od prvního
kontaktu s ústy a následně v průběhu celého trávicího traktu.
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ORGANIC BARLEY JUICE POUŽITÍ

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA

» příznivě působí na jemnou detoxikaci organismu
» podporuje metabolismus, snižuje kyselost vnitřního prostředí
» snižuje riziko vzniku civilizačních chorob
» pomáhá u poruch trávení a zažívacích obtíží
» působí proti vnitřním a vnějším zánětům
» vylepšuje kvalitu krve a krevní obraz, podporuje tvorbu krevních
buněk a zlepšuje zásobení tkání kyslíkem
» normalizuje hladinu cukru v krvi (vhodný pro diabetiky)
» působí příznivě na hormonální systém, vhodný v klimakteriu
i pro přípravu těla na těhotenství
» uplatňuje se u řady kožních onemocnění (akné, alergické vyrážky,
skvrny) a poranění (popáleniny)
» urychluje hojení ran, podporuje regeneraci kůže a sliznic,
chrání pokožku před škodlivými druhy záření
» zpomaluje stárnutí buněk
» dlouhodobě zlepšuje psychiku a rychlost reakcí
» povzbuzuje a osvěžuje organismus, celkově zlepšuje kondici
» snižuje tělesné pachy, osvěžuje dech

Barley je téměř pravým opakem chlorely. Svou dravostí
mladého osení nám prakticky ihned dodává aktivní energii.
Jeho působení je ovšem časově značně omezené. Barley
se chová podobně jako bubínková kamínka. Ta začnou
okamžitě žhnout, ale po vyhasnutí velmi rychle vychladnou.
Účinek barleye je tedy velmi silný, rychlý, ale krátkodobý.
Barley využíváme pro okamžité zvýšení použitelné energie!
(sport, aktivní dovolená, náročné společenské večery)

PŮSOBENÍ NA ENERGETICKÉ DRÁHY
Barley ovlivňuje především energetické dráhy žaludku, slinivky
a sleziny, tenkého a tlustého střeva, jater, žlučníku, srdce,
osrdečníku a tří ohnišť.

Spirulina Barley
Dva rozdílné světy spojené v jeden mimořádný přípravek.
Západ: Vysokohorská jezera v Andách jsou místem, kde
ve velké výšce pod silným sluncem získáváme a šetrně
zpracováváme naprosto čistou a hodnotnou spirulinu.
Východ: Tibetská náhorní plošina, země ledovcových
vod, křišťálových bystřin a čistého horského vzduchu, kde
z rostlinek mladého ječmene v období jeho raného růstu
připravujeme jeden z nejhodnotnějších extraktů.
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SPIRULINA BARLEY POUŽITÍ

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA

» příznivě působí na jemnou detoxikaci organismu, čistí krev,
játra a ledviny a obnovuje rovnováhu vnitřního prostředí
» je bohatým zdrojem pro tělo lehce využitelných vitaminů, minerálů,
enzymů, aminokyselin, bílkovin a nenasycených mastných kyselin
» chrání tělo před nežádoucími účinky znečištěného životního prostředí
a škodlivého záření, zpomaluje stárnutí organismu
» zlepšuje obranyschopnost proti akutním zánětům a chronickým
infekcím
» snižuje hladinu cholesterolu a tuků v krvi, zabraňuje tvorbě krevních
sraženin (prevence trombózy, infarktu a mrtvice)
» podporuje funkce oběhového systému a snižuje vysoký krevní tlak
» vhodný doplněk při léčbě cukrovky – normalizuje hladinu cukru v krvi
» vylepšuje krevní obraz, podporuje tvorbu červených i bílých krvinek
a zlepšuje zásobení tkání kyslíkem, vhodná při anémii a ztrátách krve
» regeneruje poškozené buňky kůže a sliznic, podporuje hojení ran
» reguluje imunitní odpověď, snižuje alergické projevy a alergické
kožní vyrážky, vhodná také při léčbě autoimunitních chorob
» pomáhá v boji proti nadváze
» povzbuzuje při únavě, dodává energii, vitalitu
a celkově zlepšuje kondici
» vhodná k doplnění sil vyčerpaných osob, duševně
či fyzicky pracujících, v dospívání a ve stáří

Spirulina Barley je mimořádně zajímavým doplňkem
předchozích přípravků. Působení spiruliny zklidňuje a stahuje
dravé a ne vždy dlouhodobě akceptovatelné účinky barleye,
jenž naopak urychluje účinek spiruliny. Výsledkem je velmi
dobře vyvážený přípravek pro kategorii značně vytížených
jedinců, kteří potřebují doplňovat velmi rychle aktivní energii,
ovšem dlouhodobě nejsou schopni přijmout barley. Spirulinu
Barley používáme všude tam, kde působení chlorely je příliš
pomalé a účinky barleye zase příliš výrazné!

PŮSOBENÍ NA ENERGETICKÉ DRÁHY
Spirulina Barley ovlivňuje především energetické dráhy
žaludku, slinivky a sleziny, tenkého a tlustého střeva, jater,
žlučníku, srdce, osrdečníku a tří ohnišť.

ORGANIC MACA POUŽITÍ

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA

» navrací sílu a posiluje vitalitu
» zvyšuje odolnost organismu a jeho adaptační schopnosti
» zvyšuje fyzickou zdatnost a odolnost při zátěži
» rychle navrací síly při stavech fyzického vyčerpání
» posiluje mozkovou činnost a zlepšuje paměť
» snižuje vliv stresových faktorů
» mírní psychické vyčerpání a chronickou únavu
» zmírňuje následky nadměrného užití alkoholu
» udržuje pevnost kostí a sílu svalů
» urychluje regenerační procesy
» napomáhá udržet hormonální rovnováhu
» stimuluje sexuální aktivitu
» má pozitivní vliv na tvorbu a jakost spermií

Maca ovlivňuje organismus od doplnění aktivní energie
v běžném životě zdravého člověka přes těžký únavový syndrom
až po nezanedbatelnou podporu u závažných onemocnění.
Její důležitou úlohou je úprava adaptability organismu.
Zesílení adaptability pomáhá při řešení problémů zvyšováním
a směrováním vlastních sil těla. To se v tělesné rovině projevuje
například posílením imunity, na úrovni psychiky lepší schopností
zvládat stresy.

PŮSOBENÍ NA ENERGETICKÉ DRÁHY
Maca ovlivňuje především oblasti orgánů a energetické dráhy,
které vitalizují tělo – jater, žlučníku, plic, osrdečníku a tří ohnišť.
Velmi důležitá je podpora sleziny a ledvin, potenciálně i srdce.

Organic Maca
Maca je legendární rostlinou peruánských And používanou po
staletí v tradičním léčitelství. Rozsáhlé plošiny zde obklopují
vysoká pohoří, složená z vápence, dolomitu a dalších minerálů.
Vítr a déšť je rozpouštějí a sytí jimi půdu v nížinách, která čtyři
roky odpočívá a sílí. Maca má úžasnou schopnost všechny tyto
látky vstřebávat a uchovávat v čisté, přirozené formě. Obsahuje
mnoho stopových prvků (železo, vápník, měď, zinek, hořčík,
draslík, sodík a jód), vitaminů ( A, B1, B2, B6, B12, C a E), velké
množství aminokyselin, glykosidy, steroly, třísloviny, saponiny,
terpenoidy a mnohé další.
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Organic Acai
Hluboká brazilská džungle je domovem štíhlé palmy Euterpe
oleracea. Její plody, nápadně podobné svým tvarem i barvou
borůvkám, obsahují významné množství pro tělo nezbytných
biologických látek. Vitaminy B1, B2, B3, A, C a E, minerály,
nenasycené mastné kyseliny, aminokyseliny, flavonoidy,
bílkoviny, vlákninu a především antioxidanty. Podle stupnice
ORAC mají nejvyšší hladinu ze všech druhů ovoce. Klinické
studie prokázaly trojnásobné zvýšení aktivity antioxidačních
mechanismů již při jednorázovém užití.
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ORGANIC ACAI POUŽITÍ

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA

» má hluboký vliv na snížení oxidačního stresu
» podporuje funkci imunitního systému
» zpomaluje známky stárnutí a tvorbu vrásek
» zlepšuje a rozjasňuje vzhled pokožky
» úspěšně doplňuje léčebnou terapii chronických nemocí,
např. artritidy, účinně tlumí aktivitu enzymů podílejících
se na zánětlivých procesech
» pomáhá udržovat zdraví oběhového systému i zažívacího traktu
» je přínosem u diabetu – snižuje glykemii na lačno, hladinu
cirkulujícího inzulinu i celkového a LDL cholesterolu
» doporučuje se při zvýšené fyzické i psychické aktivitě
» má schopnost přirozenou cestou spalovat nadměrné tukové zásoby
» pomáhá při podávání sportovních výkonů, pracovním stresu nebo
v období zkoušek
» v kombinaci správné výživy s dostatkem pohybu může dojít při
užívání acai k váhovému úbytku, způsobenému pravděpodobně
odstraněním stresového účinku volných radikálů a povzbuzením
metabolismu

Acai důrazně doplňuje aktivní energii, dává člověku pocit
sil i jejich okamžité využití. S úspěchem ji lze užívat při
rekonvalescenci nebo doplňování sil při zvýšeném energetickém
výdeji psychickém i fyzickém. Acai kultivuje Oheň, je významným
produktem všude, kde máme co dělat s Ohněm, respektive
se třemi ohništi, a hlavně s jeho nedostatečností (únava,
jakákoli znehybnění – mrtvice, úrazy, roztroušená skleróza,
nedostatečnosti srdce, ICHS, únavový syndrom, syndrom
vyhoření, ženská sterilita, alergie, autoimunní choroby, choroby
krve, mozku, problémy psychiky, některé problémy plic…).

PŮSOBENÍ NA ENERGETICKÉ DRÁHY
Acai působí především na oblasti orgánů a energetické dráhy,
které umožňují rychlé doplnění aktivní energie – jater, žlučníku,
srdce, osrdečníku a tří ohnišť, potažmo plic a žaludku. Velmi
důležitá je podpora sleziny a ledvin.

Zelené potraviny v průběhu roku
PROSINEC
Hawaii
Spirulina

LEDEN
Organic
Chlorella

LISTOPAD
Hawaii
Spirulina

ŘÍJEN
Organic
Maca

ZÁŘÍ
Organic
Maca

Zelené potraviny v průběhu dne
22

ÚNOR
Spirulina
Barley

Kalendář užívání
zelených potravin
Při výběru nejvhodnější zelené potraviny nám nejvíce napoví tělo.
Nalaďme se na sebe! Zelené potraviny jsou pro každého, dodávají
energii a vitalitu, obnovují naše síly, můžeme je zařadit do svého
jídelníčku. Je to způsob života – MYGREENLIFE…
Pokud máme zdravotní obtíže, pomohou ve volbě specifické účinky
jednotlivých zelených potravin. Každá z nich také působí na náš
organismus výlučněji v určité roční době i denním čase. Při jejich
cíleném podávání v tomto časovém rozmezí je dobré začít s nižšími
dávkami a postupně je zvyšovat. V případě, že nemáte žádný
zdravotní problém a nevíte, co vybrat, orientaci vám usnadní
kalendář užívání zelených potravin.

SRPEN
Organic
Maca

KVĚTEN
Organic
Acai
ČERVENEC
Organic
Acai

ČERVEN
Organic
Acai

1

2
3
4

LEGENDA
K BAREVNÉ ŠKÁLE
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5

Organic Chlorella
Barley Juice

18
DUBEN
Barley
Juice
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BŘEZEN
Spirulina
Barley
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6

Hawaii Spirulina
Spirulina Barley

17

7

Organic Acai
Organic Maca
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8

15

9
14

13

12

11

10

Váš poradce:

www.mygreenlife.info
www.energy.cz

