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doplněk stravy doplněk stravy

MuMio tablety

Mumio ve formě tablet určené 
ke snadnému užití doma,  
cestách nebo v kanceláři.

 345 Kč / 60 tablet 
na 60 dní

Mumio je přírodní látka, která vzniká 
v horských oblastech ve vysoké 
nadmořské výšce. Známá je také pod 
názvem mumijo nebo shilajit. Tato 
minerálně-bylinná pryskyřice zvolna 
prýští ze skalních trhlin v nadmořské 
výšce přes 3000 metrů nad mořem 
a během svého vzniku byla ve velké 
míře obohacena minerály, vitamíny 
a dalšími pro tělo důležitými látkami. 

Mumio obsahuje více než 85 různých 
živin. Je jednou z nejsilnějších 
a nejcennějších látek tradiční východní 
medicíny. Je také známé jako nejsilnější 
přírodní stimulátor a revitalizátor. 
Přírodní složení mumia umožňuje 
organismu ve velké míře vstřebat 
veškeré účinné látky, které 
jsou v něm obsažené.

Účinky mumia:
•	omlazující účinek
•	silné antioxidační vlastnosti
•	úprava tělesné hmotnosti
•	mentální a kognitivní funkce
•	vyvážená funkce imunitního systému
•	metabolismus tuků a cukrů
•	silné a zdravé kosti a klouby
•	mužské a ženské reprodukční funkce
•	rovnováha menstruačního cyklu
•	správná činnost močové soustavy 
•	zdraví prostaty

2190 Kč / 65 g 
na 325 dní

1 590 Kč / 40 g 
na 200 dní

1090 Kč / 25 g 
na 125 dní

MouNtaiNDRoP MuMio

Mumio ve své přirozené pryskyřičné formě  
balené ve sklenici z fialového skla.

Proč si vybrat MOUNTAINDROP mumio?
•	100% čisté a přírodní mumio ve své 

původní pryskyřičné formě.
•	Premiová kvalita s vysokým 

biopotenciálem.
•	S láskou ručně sklízeno i baleno.
•	Čištěno přirozeným způsobem čistou 

pramenitou vodou.
•	Speciální sklenice z fialového skla 

chrání původní vlastnosti výrobku.
•	Mumio pravidelně testujeme, 

abychom se ujistili, že neobsahuje 
žádné těžké kovy!

GMP ceRTIfIkáT 
zARUČUje 
MIMOřáDNOU 
kvAlITU A SPRávNé 
SlOžeNí MUMIA



přírodní kosmetikadoplněk stravy

MouNtaiNDRoP MuMio  
S KaŠtaNoVÝM MeDeM

navíc přináší povzbuzující účinek na naše 
zdraví a také výborně chutná. 

Kaštanový med byl do směsi vybrán, protože 
je jedním z nejzdravějších. Je to především 
díky obsahu minerálů, silným antioxidačním 
vlastnostem a silným antibakteriálním 
vlastnostem.

Mountaindrop mumio s kaštanovým 
medem je spojením dvou zcela 
přírodních a zdraví prospěšných 
látek, které působí ve vzájemné 
harmonii a vytváří směs obsahující to 
nejlepší, co příroda nabízí.

Sklenice z fialového skla obsahuje 
25 g mumia a 325 g kaštanového 
medu. 

Mumio poskytuje všechny potřebné 
složky pro posílení imunitního 
systému, a to díky více než 85 zdraví 
prospěšným látkám, které se v mumiu 
nacházejí. 

Mumio je ve skutečnosti známé jako 
jedna z nejsilnějších látek pro posílení 
imunitního systému. Kaštanový med 

Mumio s medem obsahuje  
to nejlepší, co příroda nabízí.

 1390Kč / 350 g 

MouNtaiNDRoP boDySHaPe ReViVal

Intenzivní sérum pro formování 
postavy a redukci celulitidy.

990Kč / 250 ml

Mountaindrop Bodyshape Revival 
je intenzivní sérum pro formování 
postavy a redukci celulitidy. 
Působí proti celulitidě a je přírodním 
zpevňujícím gelem pro změnu tvaru 
stehen, hýždí a břicha u mužů i žen. 
Díky bohatému vyváženému obsahu 
rostlinných výtažků a účinných látek 
má zpevňující účinky a pomáhá 
proti pomerančovému vzhledu 
pokožky. Kromě toho je pokožka 
již po několika použitích pružnější 
a pevnější na dotek. 

Bodyshape Revival obsahuje altajské 
mumio, rozmarýn, chilli, zelenou 
kávu, břečťan a bio fermentovanou 
polyglukuronovou kyselinu 
(TIMIlINe®). Základ séra tvoří gelová 
báze obohacená o polysacharidy, 

organickou šťávu z aloe a zvlhčující 
a zvláčňující látky rostlinného původu. 
Aromatickou část tvoří esenciální oleje 
z cypřiše, citrusů a vůně zeleného čaje.



přírodní kosmetika přírodní kosmetika

MuMio PříRoDNí MÝDlo
Jeho regenerační účinky pomáhají 
ke zklidnění namáhané pokožky 
a čistí plet'. Mýdlo zanechává 
pokožku jemnou a pružnou 
a odstraňuje její napětí.

Mumio přírodní mýdlo se vyrábí ručně 
za studena z čistě rostlinných složek.

Mýdlo s obsahem mumia je skvělé pro 
šetrné čištění a obohacení pokožky 
potřebnými složkami. Napomáhá 
k obnovení metabolických procesů 
buněk a zlepšení krevního oběhu. 

zanechává pokožku jemnou 
a pružnou a odstraňuje její napětí.

 229Kč / 100 g 

MuMio MaSt

Skvělá pro regeneraci pokožky 
a uvolnění napětí ve svalech.

750Kč / 50 ml

Mumio mast je po staletí používána 
v tradiční východní medicíně. Mast 
s obsahem mumia je skvělá pro 
regeneraci a obohacení pokožky 
potřebnými živinami. Napomáhá 
také obnovení metabolických 
procesů buněk a zlepšení krevního 
oběhu. Pomáhá k regeneraci 
a uvolnění napětí ve svalech 
a může být použita pro masáž po 
jakékoli sportovní aktivitě.

Mast obsahuje minerálně-bylinnou 
pryskyřici mumio a výtažky 
z divokého kaštanu,  
mrkve, máty a měsíčku. 

Základ masti tvoří kokosový, 
avokádový, olivový, palmový, 
slunečnicový a ricinový olej, 
aloe vera gel a bambucké máslo. 
Mast je obohacena vitamínem e, 
provitamínem B5 a allantoinem.



doplněk stravy doplněk stravy

HaVaJSKÁ SPiRuliNa tablety

jedna z nutričně nejvýživnějších 
přírodních potravin.

Havajská spirulina je jednou z nutričně 
nejvýživnějších přírodních potravin, 
které lidstvo zná. Obsahuje více než 
94 minerálů, vitamínů, aminokyselin 
a dalších tělu prospěšných látek.

Je pěstována na lávových polích 
v oblasti Kona na nejslunečnějším 
pobřeží Havaje. K pěstování se 
využívají přírodní zdroje – vydatný 
sluneční svit, oceánská voda z hloubky 
až 700 m, dodávající spirulině stopové 
prvky a minerály, a ultračistá voda 
z havajských podzemních přírodně 
filtrovaných vodonosných vrstev. 
Spirulina je navíc sušená během 
3-7 sekund speciální technologií 
Ocean Chill Drying™ pro maximální 
zachování všech vitamínů, minerálů, 
antioxidantů a fytonutrientů.

Účinky spiruliny: 
•	silné antioxidační vlastnosti
•	podporuje vitalitu, přirozenou 

obranyschopnost organismu 
a vyváženou funkci imunitního systému

•	vyrovnává hladinu cukru v krvi
•	ovlivňuje tělesnou hmotnost, svalovou 

hmotu a hubnutí

590Kč 590Kč 

1090Kč 1650Kč 

GMP ceRTIfIkáT 
zARUČUje 
MIMOřáDNOU 
kvAlITU A SPRávNé 
SlOžeNí SPIRUlINy

HaVaJSKÁ SPiRuliNa PRÁŠeK

jedna z nutričně nejvýživnějších 
přírodních potravin.

Jedna porce (3 g) havajské 
spiruliny obsahuje větší 
množství důležitých 
antioxidantů, enzymů, 
vitaminů a minerálů, než 
je obsaženo v 5 porcích 
ovoce a zeleniny, a má vyšší 
nutriční hodnotu než jakákoliv 
jiná plnohodnotná přírodní 
potravina.

Spirulina je vrcholným příkladem 
synergie. Látky v ní obsažené 
se navzájem podporují ve své 
využitelnosti a vstřebatelnosti. 
Lidský organismus tak dokáže 
jednotlivé živiny obsažené 
v havajské spirulině využít lépe, 
než kdyby byly konzumovány 
samostatně.

Nejvýznamnější nutriční vlastnosti: 
•	bohatý zdroj vitamínu A, k1, k2, B12 a železa
•	zdroj dalších živin jako jsou karotenoidy, GlA, 

SOD (superoxid dismutáza) a fykocyanin
•	obsahuje více betakarotenu, než je obsaženo 

v mrkvi
•	obsahuje kompletní bílkovinu s esenciálními 

a neesenciálními aminokyselinami  
v dobře stravitelné formě

•	zdroj antioxidantů

na 33 dní
200 tablet 

na 47 dní
prášek 142 g 

na 66 dní
400 tablet 

na 151 dní
prášek 454 g 



doplněk stravy

PROČ jSOU SPIRUlINA A ASTAxANTHIN z HAvAje TAk kvAlITNí?

Havajská spirulina a havajský astaxanthin patří mezi nejkvalitnější  
a nejúčinnější produkty tohoto druhu na světě.

vypumpované z hloubky až 700 m pod mořskou 
hladinou. Tato voda dodává mikrořasám 
stopové prvky a minerály a podporuje jejich 
správný růst. 

Certifikace a kontrola kvality eBěhem 
výroby je provedeno více než 15 samostatných 
testů kvality, aby bylo zajištěno, že výrobky 
splňují přísné specifikace výroby a vznikne 
opravdu kvalitní přírodní produkt. 

Sušení spiruliny pomocí systému 
Ocean Chill Drying™ eUnikátní sušící 
systém zabraňuje oxidaci a znehodnocení 
živin při sušení. Díky tomu je havajská spirulina 
dopravena k zákazníkovi ve stejně čerstvém 
stavu jako v den, kdy byla sklizena.

Nepřetržitá kultivace spiruliny eV době 
sklizně se sklízí najednou pouze 70 % havajské 
spiruliny a zbylá část se ponechá pro další 
pěstování. Díky tomu se z havajské spiruliny od 
roku 1984 vyvinul nutričně nadprůměrný kmen 
s nejvyšší úrovní klíčových živin ze všech spirulin 
na světě.

Místo pěstování ePobřeží Kona na Havaji 
má více slunečního světla než kterákoliv jiná 
oblast USA. Neustálý sluneční svit zajišťuje 
vysokou hladinu karotenoidů ve spirulině 
a podporuje růst řas s vysokou koncentrací 
kvalitního přírodního astaxanthinu.

BIO zóna eFarma na pěstování mikrořas 
se nachází v bio-zabezpečené zóně, ve které 
je zakázáno používat škodlivé pesticidy, 
herbicidy, geneticky modifikované organismy 
nebo průmyslové znečišťující látky. Vyrobené 
produkty jsou tak bezpečné a čisté.

100% pitná voda eHavajská spirulina 
i astaxanthin jsou pěstovány v nádržích  
se 100% pitnou vodou. Tato voda pochází 
z nedotčených podzemních vodonosných vrstev 
a je dokonale pročištěná přírodní filtrací za 
použití lávových oblázků. 

Ultračistá hlubinná oceánská voda e  
Do vodních nádrží, ve kterých se havajská 
spirulina a havajský astaxanthin pěstují, je 
přidáváno 5 % hlubinné oceánské vody 

Astaxanthin je nejsilnější přírodní 
antioxidant, který lidstvo zná. Jedná 
se o červený pigment ze skupiny 
karotenoidů, který je obsažen 
především v řasách, planktonu 
a v živočiších, kteří je konzumují, jako 
jsou například lososi, krabi, krevety 
nebo humři. 

Havajský astaxanthin BioAstin je rost-
linného původu a je získáván z řasy 
Haematococcus pluvialis pěstované 
v oblasti Kona na Havaji na nejslu-
nečnějším pobřeží USA. Toto čisté 
a pro řasy přirozené prostředí pod-
poruje růst řas s vysokou koncentrací 
 kvalitního přírodního astaxanthinu. 
Havaj ský astaxanthin BioAstin je vhod-
ný pro vegetariány i vegany.

Nejsilnější přírodní antioxidant.

HaVaJSKÝ aStaxaNtHiN bioaStiN, VeGaN

850Kč 

1190Kč 

1290Kč 

jako antioxidant je astaxanthin…
•	6000× silnější než vitamín c
•	800× silnější než koenzym Q10
•	550× silnější než vitamín e
•	11× silnější než betakaroten

GMP ceRTIfIkáT zARUČUje 
MIMOřáDNOU kvAlITU  
A SPRávNé SlOžeNí ASTAxANTHINU

na 60 dní
60 kapslí / 6 mg

na 120 dní
120 kapslí / 4 mg

na 100 dní
50 kapslí / 12 mg



MořSKé řaSy DulSe bio

Mají jemnou, lehce uzenou a mírně slanou 
chuť podobnou korýšům. 

 109Kč / 25 g  

195Kč / 50 g 

369Kč / 100 g 

690Kč / 200 g / prášek

potravina

Mořské řasy Dulse jsou výborné jako 
svačinka v syrovém stavu. Je možné je 
přidat do polévek, dušených pokrmů, 
míchaných vejec, kroket, salátů, rýže, 
těstovin, rybích nebo masových příloh 
nebo sendvičů. Lze je použít i k přípravě 
šťáv a dipů. Výborné jsou osmažené na 
pánvi. V práškové formě jsou skvělým 
kořením.

Mořské řasy Dulse BIO jsou velmi 
oblíbené u milovníků mořských řas. Mají 
jemnou, lehce uzenou a mírně slanou chuť 
podobnou korýšům. 

Pochází z divoké přírody z čistých 
vod Atlantského oceánu a jsou sbírány 
na západním pobřeží Irska nebo na 
pobřeží francouzské Bretaně v západní 
části Lamanšského průlivu. Jedná se 
o regulovaný a udržitelný ruční sběr 
mořských řas ve volné přírodě na pobřeží 
při nízkém přílivu nebo s potápěním pod 
vodou v povolených oblastech jejich 
přirozeného výskytu. 

 89Kč / 25 g  

169Kč / 50 g 

319Kč / 100 g 

590Kč / 200 g / prášek

MořSKé řaSy KoMbu bio

Mají vůni mořské vody  
a lehce kouřovou chuť. 

Mořské řasy Kombu BIO mají vůni mořské 
vody a lehce kouřovou chuť. zvýrazňují 
chuť připravovaných pokrmů. Mají 
vysoký obsah jódu. jsou známé také 
pod názvem kelp.

Pochází z divoké přírody z čistých 
vod Atlantského oceánu a jsou sbírány 
u pobřeží Galicie ve Španělsku. Jedná 
se o regulovaný a udržitelný ruční sběr 
mořských řas ve volné přírodě na pobřeží 
při nízkém přílivu nebo s potápěním pod 
vodou v povolených oblastech jejich 
přirozeného výskytu. 

Mořské řasy Kombu se tradičně používají 
k aromatizaci vody, která se používá 
k přípravě polévek, vývarů, rýže, 
dušeného masa, omáček a také k vaření 
masa, ryb a mořských plodů. Usnadňují 
vaření zeleniny a luštěnin. Ve formě 
prášku jsou vhodné jako koření. Vařené 
se mohou přidat do salátů. 

potravina

OcHRANNá zNáMkA v-lABel 
je záRUkOU kvAlITy PRO 
veGANSké A veGeTARIáNSké 
PRODUkTy.

OcHRANNá zNáMkA v-lABel 
je záRUkOU kvAlITy PRO 
veGANSké A veGeTARIáNSké 
PRODUkTy.



MořSKé řaSy NoRi bio

Mají jemnou uzenou chuť, 
podobnou korýšům. 

 99Kč / 25 g / vločky  

185Kč / 50 g / vločky 

349Kč / 100 g / vločky 

490Kč / 150 g / prášek

potravina

avokádem nebo zeleninou. Velmi 
dobře se hodí do salátů. Vařené do 
polévek, rýže, těstovin, dušených 
pokrmů, míchaných vajec, na 
dochucení omáček, krémů nebo jako 
koření. Je možné je jíst i syrové bez 
předchozího vaření nebo namáčení. 

Mořské řasy Nori BIO mají jemnou 
uzenou chuť, podobnou korýšům. Díky 
své výborné chuťi jsou v kuchyni velmi 
oblíbené. 

Pochází z divoké přírody a čistých vod 
v severozápadní části Tichého oceánu. 
Jedná se o regulovaný a udržitelný 
ruční sběr mořských řas ve volné přírodě 
na pobřeží při nízkém přílivu nebo 
s potápěním pod vodou v povolených 
oblastech jejich přirozeného výskytu. 

Mořské řasy Nori jsou známé pro své 
použití při přípravě sushi. Lze je použít 
v kombinaci s ovocem, sýry, ořechy, 

 89Kč / 25 g  

169Kč / 50 g 

319Kč / 100 g 

590Kč / 200 g / prášek

MořSKé řaSy WaKaMe bio

Mají jemnou mořskou  
chuť, která připomíná ústřice.

Mořské řasy Wakame BIO mají jemnou 
mořskou chuť, která připomíná ústřice. 

Pochází z divoké přírody z čistých 
vod Atlantského oceánu a jsou sbírány 
u pobřeží Galicie ve Španělsku. Jedná 
se o regulovaný a udržitelný ruční sběr 
mořských řas ve volné přírodě na pobřeží 
při nízkém přílivu nebo s potápěním pod 
vodou v povolených oblastech jejich 
přirozeného výskytu. 

Vařené mořské řasy Wakame jsou skvělou 
přílohou k masu, rybám a mořským 
plodům. Lze je použít také k přípravě 
polévek, míchaných vajec, dušeného masa, 

kroket, rýže, těstovin a hamburgerů. Sušené 
a rozmačkané se používají k ochucení 
sušenek, pizzy a koláčů.  
Po namočení ve vodě nebo blanšírované 
se výborně hodí do salátů. Jsou vhodné pro 
přípravu marinády s citronem.  
Ve formě prášku jsou výborné jako koření. 
Po namočení je lze jíst i syrové.

potravina

OcHRANNá zNáMkA v-lABel 
je záRUkOU kvAlITy PRO 
veGANSké A veGeTARIáNSké 
PRODUkTy.

OcHRANNá zNáMkA v-lABel 
je záRUkOU kvAlITy PRO 
veGANSké A veGeTARIáNSké 
PRODUkTy.



MořSKé řaSy Sea MoSS / MořSKÝ MecH bio

Používají se k zahuštění 
různých pokrmů.

 89Kč / 25 g  

169Kč / 50 g 

319Kč / 100 g 

590Kč / 200 g / prášek

potravina

Mořské řasy Sea Moss / Mořský 
mech lze přidat do salátů, polévek, 
krémů, míchaných vajec, dušených 
pokrmů a nákypů. Jako zahušťovadlo 
a stabilizátor se používají při přípravě 
omáček, džemů, pudinků nebo 
dezertů. Ve formě prášku jsou vhodné 
i jako koření.

Mořské řasy Sea Moss / Mořský mech 
BIO mají neutrální chuť. Používají se 
k zahuštění různých pokrmů. Tvarem jsou 
podobné známějším řasám Irský mech 
a mají i podobné vlastnosti a chuť.

Pochází z divoké přírody z čistých 
vod Atlantského oceánu a jsou sbírány 
u pobřeží Galicie ve Španělsku. Jedná 
se o regulovaný a udržitelný ruční 
sběr mořských řas ve volné přírodě 
na pobřeží při nízkém přílivu nebo 
s potápěním pod vodou v povolených 
oblastech jejich přirozeného výskytu. 

 89Kč / 25 g  

169Kč / 50 g

MořSKé řaSy Sea SPaGHetti bio

chutí připomínají spíše suchozemskou 
než mořskou zeleninu.

Mořské řasy Sea Spaghetti BIO mají 
mírnou chuť, která připomíná spíše 
suchozemskou než mořskou zeleninu. 
Díky své svěží zemité zeleninové chuti 
jsou tak ideální pro začátečníky 
v konzumaci mořských řas. 

Pochází z divoké přírody z čistých 
vod Atlantského oceánu a jsou sbírány 
u pobřeží Galicie ve Španělsku. Jedná 
se o regulovaný a udržitelný ruční 
sběr mořských řas ve volné přírodě 
na pobřeží při nízkém přílivu nebo 
s potápěním pod vodou v povolených 
oblastech jejich přirozeného výskytu. 

Mořské řasy Sea Spaghetti se díky 
své masité konzistenci hodí k přípravě 
salátů, míchaných vajec, smažených 
pokrmů nebo do rýže, těstovin, 
luštěnin, polévek či kroket. Lze je 
přidat do těsta, chleba nebo jiného 
pečiva. Ve formě prášku se mohou 
použít jako koření nebo náhrada soli.

potravina

OcHRANNá zNáMkA v-lABel 
je záRUkOU kvAlITy PRO 
veGANSké A veGeTARIáNSké 
PRODUkTy.

OcHRANNá zNáMkA v-lABel 
je záRUkOU kvAlITy PRO 
veGANSké A veGeTARIáNSké 
PRODUkTy.



MořSKé řaSy Sea lettuce /  
MořSKÝ SalÁt bio

Mají výraznou mořskou vůni a svěží mírně 
slanou chuť podobnou měkkýšům. 

 89Kč / 25 g  

169Kč / 50 g

potravina

salátů, dresinku nebo těsta na pizzu, 
použít jako přílohu k rybám a mořským 
plodům nebo přidat do strouhanky 
k obalování řízků. Výborné jsou jako 
koření k dochucení různých druhů 
pokrmů.

Mořské řasy Sea lettuce / Mořský salát 
BIO mají výraznou mořskou vůni a svěží 
mírně slanou chuť podobnou měkkýšům. 

Pochází z divoké přírody z čistých 
vod Atlantského oceánu a jsou sbírány 
u pobřeží Galicie ve Španělsku. Jedná 
se o regulovaný a udržitelný ruční 
sběr mořských řas ve volné přírodě 
na pobřeží při nízkém přílivu nebo 
s potápěním pod vodou v povolených 
oblastech jejich přirozeného výskytu. 

Mořské řasy Sea lettuce / Mořský salát 
BIO jsou vhodné do polévek, vývarů, 
omáček, krémů, kroket, míchaných vajec 
a dušených pokrmů. Lze je přidat do 

 99Kč / 25 g  

185Kč / 50 g

MořSKé řaSy SMěS bio

Směs se vyznačuje  
pestrostí barev a chutí.

Směs tří mořských řas Wakame BIO, 
Nori BIO a Sea Lettuce/Mořského 
salátu BIO se vyznačuje pestrostí barev 
a chutí a je tak výborná do salátů, 
polévek nebo jako přísada do rýže, 
těstovin a dalších pokrmů.

Mořské řasy Nori pochází z divoké 
přírody a čistých vod v severozápadní 
části Tichého oceánu. Řasy Wakame 
a Sea Lettuce/Mořský salát se sbírají 
u pobřeží Galicie ve Španělsku. Jedná 
se o regulovaný a udržitelný ruční 
sběr mořských řas ve volné přírodě 
na pobřeží při nízkém přílivu nebo 
s potápěním pod vodou v povolených 
oblastech jejich přirozeného výskytu. 

Směs mořských řas lze přidat do 
polévek, krémů, kroket, míchaných 
vajec a dušených pokrmů. Jako příloha 
se hodí k rybám nebo mořským 
plodům. Je možné ji použít při 
přípravě pokrmů z rýže a těstovin. Po 
namočení ve vodě nebo blanšírované 
se výborně hodí do salátů. 

potravina

OcHRANNá zNáMkA v-lABel 
je záRUkOU kvAlITy PRO 
veGANSké A veGeTARIáNSké 
PRODUkTy.

OcHRANNá zNáMkA v-lABel 
je záRUkOU kvAlITy PRO 
veGANSké A veGeTARIáNSké 
PRODUkTy.

MouNtaiNDRoP MuMio  
S KaŠtaNoVÝM MeDeM



Mateří KaŠičKa

Mateří kašička ve své přirozené čisté 
formě tak, jak byla sebrána z úlu.

 159Kč / 10 g  

369Kč / 25 g 

729Kč / 50 g + 10 g zdarma 

1190Kč / 100 g 

krmena jen mateří kašičkou. Má 
bílou až nažloutlou barvu a hustotou 
připomíná smetanu.

Mateří kašička je cenný včelí produkt, 
který vylučují včelí dělnice, aby nakrmily 
včelí mláďata a matku v úlu. Včelí 
matky - krmené po celou dobu života 
výhradně mateří kašičkou - se dožívají 
tří až pěti let, což je mnohonásobně 
více než běžné včely.

Mateří kašička ve své přirozené čisté 
formě tak, jak byla sebrána z úlu, bez 
jakéhokoliv zpracování nebo přeměny. 
Má garantovaný minimálně 2% obsah 
kyseliny 10-HDA (kyseliny 10-hydroxy-
trans-2-decenové). Kyselina 10-HDA je 
nenasycená mastná kyselina, která se 
nachází pouze v mateří kašičce a má 
mnoho prospěšných vlastností.

Mateří kašička je čistě přírodní včelí 
produkt a speciální potrava pro včelí 
matky. Obsahuje komplex živin 
nezbytných pro výživu včelí královny, 
která je po celou dobu svého života 

doplněk stravy

Mateří KaŠičKa lyofilizoVaNÁ 
V KaPSlícH

jedna kapsle je ekvivalentem  
1 g čerstvé mateří kašičky.

Lyofilizovaná mateří kašička v kapslích. 
Má garantovaný minimálně 3-4% 
obsah kyseliny 10-HDA (kyseliny 
10-hydroxy-trans-2-decenové). 
Kyselina 10-HDA je nenasycená mastná 
kyselina, která se nachází pouze v mateří 
kašičce a má mnoho prospěšných 
vlastností. Jedna kapsle je ekvivalentem 
1 g čerstvé mateří kašičky.

Mateří kašička je čistě přírodní včelí 
produkt a speciální potrava pro včelí 
matky. Obsahuje komplex živin 
nezbytných pro výživu včelí královny, 
která je po celou dobu svého života 
krmena jen mateří kašičkou. Má bílou až 
nažloutlou barvu a hustotou připomíná 
smetanu.

Mateří kašička je cenný včelí produkt, 
který vylučují včelí dělnice, aby 
nakrmily včelí mláďata a matku v úlu. 
Včelí matky - krmené po celou dobu 
života výhradně mateří kašičkou 
- se dožívají tří až pěti let, což je 
mnohonásobně více než běžné včely.

 499 Kč / 60 kapslí 
na 60 dní

doplněk stravy

GARANTOvANý 
2% OBSAH 
kySelINy 10-HDA.



MeD KVětoVÝ 

Má výbornou chuť a všechny 
vlastnosti kvalitního medu.

175Kč / 500 g 

sbírají a poměrně složitým procesem 
přemění v úlu na hustý med.

Případná krystalizace medu je 
způsobena vysokým obsahem glukózy 
a nesnižuje jeho kvalitu ani možnosti 
jeho využití. Naopak jen opravdu 
kvalitní medy časem krystalizují.

Med se používá jako sladidlo, 
například do čaje, mléka, limonád 
nebo sladkostí. 

Květový med Albeena® má výbornou 
chuť a všechny vlastnosti kvalitního 
medu. Pochází ze včelstev z kopcovitých 
oblastí Transylvánie z čisté přírody 
Rumunska. Do složení medu není nijak 
zasahováno a může obsahovat i malé, 
okem neviditelné částečky vosku a pylu. 
To dokazuje, že se jedná o přírodní 
med, který časem krystalizuje, aniž by to 
jakkoli ovlivnilo jeho vlastnosti. 

Med je plný živin a je přirozenou 
náhradou zpracovaného cukru 
a umělých sladidel. Snadno se 
vstřebává do těla.

Med je nejznámějším včelím produktem. 
Obsahuje stovky různých užitečných 
látek, jejichž plný význam člověk stále 
objevuje. Zdrojem medu je nektar 
různých druhů květů. Včely tento nektar 

MeD S Mateří KaŠičKou 5 %

Ideální pro povzbuzení vitality 
a doplnění energie.

Morning Joy je krémová směs 
řepkového medu a čisté mateří kašičky. 
Má lahodnou sladkou chuť a je ideální 
pro povzbuzení vitality a doplnění 
energie. Čajová lžička Morning Joy 
zlepšuje celkovou pohodu a pomáhá 
udržet bdělou mysl po celý den.

Pro výrobu Morning Joy se používá 
řepkový med, do kterého se vmíchá  
5 % čisté mateří kašičky. Albeena® 
mateří kašička se do medu přidává 
v čisté formě tak, jak byla sebrána 
z úlu, bez jakéhokoliv zpracování nebo 
přeměny. Má garantovaný obsah 
kyseliny 10-HDA (kyseliny 10-hydroxy-
trans-2-decenové), která zaručuje její 
vysokou kvalitu. Kyselina 10-HDA je 
nenasycená mastná kyselina, která se 
nachází pouze v mateří kašičce a má 
mnoho prospěšných vlastností.

Řepkový květový med má výbornou 
chuť a všechny vlastnosti kvalitního 
medu. Mateří kašička obsahuje 
komplex živin nezbytných pro výživu 
včelí královny.

Med s mateří kašičkou je určený 
k přímé konzumaci, například jako 
pomazánka na chleba nebo jako 
sladidlo do nápojů, jídel a sladkostí.

289Kč / 200 g 

doplněk stravypotravina



Včelí cHléb PeRGa

Má sladkokyselou chuť a více 
výživných látek než běžný pyl.

úlu, se původní rouskový pyl po třech 
měsících fermentace změní na plástový 
pyl, který je velmi výživný a má vysokou 
trvanlivost. Tomuto pylu se také říká 
perga nebo včelí chléb, jelikož slouží 
včelám jako potrava. Včelí chléb se 
získává vypichováním pylových válečků 
z plástu ručně buňku po buňce.

Včelí chléb, perga je určený k přímé 
konzumaci. Lze jej přidat do kaší, müsli 
nebo jogurtu.

Včelí chléb perga je čistý 100% přírodní 
včelí produkt vytvořený fermentací pylu 
a získaný bez jakékoliv úpravy přímo 
ze včelích plástů. Pochází ze včelstev 
z kopcovitých oblastí Transylvánie z čisté 
přírody Rumunska.

Má příjemnou vůni, sladkokyselou chuť 
a více výživných látek než běžný pyl. 
Pro včely je včelí chléb hlavním zdrojem 
bílkovin, živin a energie. Obsahuje mnoho 
minerálů, vitamínů, enzymů a dalších 
prospěšných látek a je lehce stravitelný.

Nasbíraný pyl včely stmelí do podoby 
rousků (malých granulí) a přinesou do 
úlu, kde jej vloží do prázdných buněk 
voskových plástů. Za přispění dalších 
přísad přidaných včelami jako je med 
a včelí enzymy a ve specifickém prostředí 

Včelí cHléb, PeRGa S VitaMíNeM c

jedinečná kombinace včelího 
chleba a vitamínu c.

Žvýkací tablety Bee Bread jsou 
jedinečnou kombinaci včelího chleba 
a vitamínu C. Mají příjemnou chuť a lze je 
snadno rozkousat. Jsou vytvořeny tak, aby 
se snadno užívaly a rychle vstřebávaly. 
Podporují imunitní systém, přispívají 
ke snížení únavy a zvyšují odolnost 
organismu.

Jsou ideální pro zaneprázdněné lidi a pro 
lidi, kteří hodně cestují. Tablety s včelím 
chlebem se díky praktickému balení 
pohodlně přenášejí, takže je můžete mít 
vždy ve své blízkosti a snadno užívat.

Včelí chléb, perga je čistý 100% přírodní 
včelí produkt vytvořený fermentací 
pylu a získaný bez jakékoliv úpravy 
přímo ze včelích plástů. Je kompletním 
a přírodním doplňkem stravy. Má více 
výživných látek než běžný pyl a pro 

včely je včelí chléb hlavním zdrojem 
bílkovin, živin a energie. Obsahuje 
mnoho minerálů, vitamínů, enzymů 
a dalších prospěšných látek a je lehce 
stravitelný.

Vitamín C je jedním z nejdůležitějších 
vitamínů pro udržení našeho dobrého 
fyzického zdraví a pro lidské tělo má 
mnoho pozitivních účinků.

299Kč / 50 tablet 

doplněk stravy

 319Kč / 100 g  

890Kč / 300 g

doplněk stravy



Včelí Pyl

Má sladkokyselou až nahořklou 
chuť a příjemnou vůni.

Nasbíraný pyl včely stmelí do podoby 
rousků (malých granulí) a přinesou do 
úlu k dalšímu zpracování. Kromě pylu, 
medu a vody již včely nepotřebují nic 
dalšího ke své výživě.

Včelí pyl je určený k přímé konzumaci. 
Je výborný do kaší, smoothie, jogurtu, 
müsli nebo ovocného salátu. Je možné 
ho rozmíchat ve vodě nebo v ovocném 
džusu a vypít.

Sušený včelí pyl je 100% přírodní včelí 
produkt ve formě různobarevných granulí. 
Pochází ze včelstev z kopcovitých oblastí 
Transylvánie z čisté přírody Rumunska. 
Má sladkokyselou až nahořklou chuť 
a příjemnou vůni. Na rozdíl od čerstvého 
pylu je ideální na cesty, jelikož se nemusí 
skladovat v chladu.

Včelí pyl Albeena® je sušený při 
kontrolovaných teplotách ve speciálních 
sušárnách, aby si zachoval enzymy 
a živiny. Pro včely je pyl hlavním zdrojem 
bílkovin, živin a energie. Obsahuje mnoho 
minerálů, vitamínů, enzymů a dalších 
prospěšných látek.

Včelí pyl je produktem kvetoucích rostlin 
a podstatná složka výživy včel. Včely 
dokáží pyl nasbírat ve velkém množství. 

Včelí Pyl S PRoPoliSeM a VitaMíNeM c

jedinečná kombinace včelího 
pylu, propolisu a vitamínu c.

Žvýkací tablety POLENIC Prop jsou 
jedinečnou kombinaci včelího pylu, 
propolisu a vitamínu C. Mají příjemnou 
chuť a lze je snadno rozkousat. 
Podporují imunitní systém, přispívají 
ke snížení únavy a zvyšují odolnost 
organismu. Tablety jsou lisované za 
studena a neobsahují sladidla ani 
konzervační látky.

Pro včely je pyl hlavním zdrojem 

bílkovin, živin a energie. Obsahuje 
mnoho minerálů, vitamínů, enzymů 
a dalších prospěšných látek.

Propolis je včelí produkt a čistě přírodní 
látka. Hlavní funkcí propolisu je 
zajišťovat a udržovat antiseptické 
(antibakteriální) prostředí v úlu. 

Včely používají propolis k ochraně 
larev i sebe samých před viry, 
bakteriemi a plísněmi. 
Vitamín C je jedním z nejdůležitějších 
vitamínů pro udržení našeho dobrého 
fyzického zdraví. Pro lidské tělo má 
mnoho pozitivních účinků.

299Kč / 20 tablet 

doplněk stravy

 109Kč / 100 g  

199Kč / 200 g

doplněk stravy



PRoPoliSoVÁ tiNKuRa

Pro organismus je snadno 
vstřebatelná a rychle působí.

Propolis má příjemnou aromatickou 
vůni a lidé ho znají odpradávna. Staří 
Řekové, Římané a Egypťané si byli 
vědomi léčivých vlastností propolisu 
a hojně ho využívali jako léčebný 
prostředek. 

Propolisovou tinkuru je možné použít 
k vnitřnímu i zevnímu užití.

Propolisová tinktura je přírodní 
produkt získaný macerací propolisu 
v alkoholovém roztoku. Pro organismus je 
snadno vstřebatelná a rychle působí.

Propolis je včelí produkt a čistě přírodní 
látka, jehož základem je pryskyřice, 
kterou včely sbírají z květů, listů, stonků 
a pupenů rostlin a dále ji upravují 
výměšky svých žláz.

Hlavní funkcí propolisu je zajišťovat 
a udržovat antiseptické (antibakteriální) 
prostředí v úlu. Včely používají propolis 
k ochraně larev i sebe samých před 
mikroorganismy (viry, bakteriemi 
a plísněmi) a využívají ho jako zdroj 
dezinfekce a k vytvoření sterilního 
prostředí uvnitř úlu. Používají ho také 
jako tmel k zalepení různých otvorů 
a drobných prasklin.

PRoPoliSoVÝ VoDNÝ extRaKt

Neobsahuje alkohol a je tak 
vhodný i pro děti.

Propolisový vodný extrakt je přírodní 
za studena zpracovaný včelí produkt 
se všemi účinnými látkami propolisu. 
Neobsahuje alkohol a je tak vhodný 
pro děti a dospělé osoby se zákazem 
nebo omezením užívání alkoholu. Pro 
organismus je snadno vstřebatelný 
a bez jakýchkoli dráždivých účinků.

Propolis je včelí produkt a čistě přírodní 
látka, jehož základem je pryskyřice, 
kterou včely sbírají z květů, listů, stonků 
a pupenů rostlin a dále ji upravují 
výměšky svých žláz.

Hlavní funkcí propolisu je zajišťovat 
a udržovat antiseptické (antibakteriální) 
prostředí v úlu. Včely používají propolis 
k ochraně larev i sebe samých před 
mikroorganismy (viry, bakteriemi 
a plísněmi) a využívají ho jako zdroj 
dezinfekce a k vytvoření sterilního 
prostředí uvnitř úlu. 

Používají ho také jako tmel k zalepení 
různých otvorů a drobných prasklin.

Propolis má příjemnou aromatickou vůni 
a lidé ho znají odpradávna. Staří Řekové, 
Římané a Egypťané si byli vědomi léčivých 
vlastností propolisu a hojně ho využívali 
jako léčebný prostředek.

Propolisový vodný extrakt je možné použít 
k vnitřnímu i zevnímu užití.

119Kč / 20 ml 

doplněk stravy

 109Kč / 20 ml

doplněk stravy



Kapky z damašské růže (Rosa damascena) 
jsou určeny k vnitřnímu užití. Přidejte 
5-10 kapek do 100 ml vody nebo čaje. 
Vychutnejte si příjemnou vůni a chuť této 
vzácné květiny a objevte tajemství jejích 
účinků známých již po staletí. Zažijte pocit 
celkové tělesné i duševní rovnováhy.

Kapky obsahují tři složky: olej z damašské 
růže, extrakt z damašské růže a růžovou 
vodu z damašské růže. Jde o jedinečnou 
kombinaci látek extrahovaných z květů 
této nejvoňavější růže.

Kapky jsou součástí řady LA VIE EN 
ROSE, která spojuje tradiční výrobu 
s technologií CO2 extrakce účinných 
látek z této olejnaté bulharské růže. 
Díky tomuto spojení odhalují výrobky 
LA VIE EN ROSE skrytý potenciál této 
květiny a vynáší na povrch vnitřní 
krásu člověka.

vůně a chuť damašské růže 
v kapkách k vnitřnímu užití.

 690Kč / 30 ml 

kapky z damašské růže jsou: 
•	100% přírodní, BIO certifikované
•	s exkluzivním cO2 extraktem 

z damašské růže
•	z růží pěstovaných ve vysokých 

nadmořských výškách Bulharska

DaMaŠSKÁ RŮŽe La Vie en Rose bio KaPKy

v n i t ř n í  krása

Osvěžující, lahodný čaj 
z okvětních lístků damašské růže. 

Čaj z damašské růže (Rosa damascena) 
s osvěžující vůní a lahodnou chutí bohatý 
na flavonoidy, které jsou známé pro své 
antioxidační účinky. Pomáhá uklidnit mysl 
a zlepšit náladu.

Čaj je složený z okvětních lístků 
damašské růže, oleje z damašské 
růže a je doplněný plody šípků, které 
působí jako silný antioxidant, pomáhají 
normálnímu trávení a normální funkci 
dýchacího systému a podporují přirozenou 
obranyschopnost a imunitní systém. 

Čaj je součástí řady LA VIE EN ROSE, 
která spojuje tradiční výrobu s novými 
technologiemi. Díky tomuto spojení 
odhalují výrobky LA VIE EN ROSE skrytý 
potenciál této květiny a vynáší na povrch 
vnitřní krásu člověka.

690 Kč / 50 g 
50 porcí

Čaj z damašské růže je: 
•	100% přírodní, BIO certifikovaný
•	bez kofeinu
•	bohatý na flavonoidy
•	z růží pěstovaných ve vysokých 

nadmořských výškách Bulharska

DaMaŠSKÁ RŮŽe La Vie en Rose bio čaJ

doplněk stravy květinový čaj



Krása zevnitr

Váš prodejce:

dikyprirode.cz


