Produkty splňující požadavky ájurvédy

Ájurvédská literatura
Ajurjoga( léčebné účinky jogínských asán z pohled ájurvédy, Dr.G.Rajpoota)
Ajurvéda -Biologické hodiny -tajemství metabolismu, Dr.Frej
Ajurvéda Detoxikace pro dlouhý život, Dr.Freje
Ajurvéda Detoxikace léčivými oleji, kniha Dr.Freje
Ajurvéda dr.Frej
Ájurvéda-Pranajáma, kniha učitele ájurvédy Dr.G.Rajpoota
Ájurvédář-kniha učitele ájurvédy Dr.G.Rajpoota
Ájurvédská filosofie a meditace-kniha učitele ájurvédy Dr.G.Rajpoota
Ájurvédská psychologie-kniha učitele ájurvédy Dr.G.Rajpoota
Kurkuma-koření života Prashanti de Jager, již 2. vydání (překvapivě užitečná kniha, neměla by chybět v žádné dobré domácnosti)
Ájurvéda a indická kuchyně (jedna z nejlepších knih o ájurvédské stravě ke zdraví, rozšířené vydání)
Dátá snéhan masáže,( kniha učitele ájurvédy Dr.G.Rajpoota)
Dlouhý život bez nemocí,( publikace semináře Dr.Roberta Svobody a Dr.Claudie Welch 2009)
Šťávy a míchané nápoje z přírody, Dr.Frej a Radmila Zůstatková
Zánět, skrytý zabiják, Dr.Frej
Vše o tucích typu omega3 ,Clara Felix (překvapivé informace, které se jen tak nikde nedozvíte)
Léčivá moc lnu a lněného oleje , Herb Joiner-Bey,N.D.
Moringa , recepty , (zkušenosti, vědecké výzkumy, jak může pomoci pro zdraví)
Tučné superpotraviny, Dr.Frej
Zdravé střevo, Dr.Frej, ( aktuální publikace k nejčastějším problémům naší populace o nichž se dnes nejvíce hovoří)
Káva
Ajurvédská káva bio, 50 g VALERIANA, (čekanka, kozlík a další byliny- nervy, spánek)
Ajurvédská káva bio, 100 g ASHWAGANDA,antistres (čekanka, indický ženšen, brahmi- posílení, imunita )
Ajurvédská káva bio, 100 g BRAHMI (čekanka,brahmi, Shankhpushpi známý jako svlačec-výživa pro mozek)
Ajurvédská káva bio, 50 g GARCINIA ( splování tuků))
Ajurvédská káva bio, 50 g MOCCA s příchutí kávy
Ajurvédská káva bio, 50 g BRAHMI-OŘÍŠEK
Ajurvédská káva bio, 100 g SHATAVARI ( pro ženy)
Ajurvédská koupelová sůl, 500g, při nachlazení pro regeneraci
Alga forte, 120 ks, (štítná žláza, metabolismus, tuky)
Aloe vera gel, BIO, 1 l ,(zažívání, trávení,čištění včetně lymfy, hemoroidy, imunita, výživa všech tkání)
Amlahills, 60 ks, silný antioxidant s vlastnostmi vitamínu C
Antioxidační mix, 400g ( mimo jiné obsahuje směs bubulovitých plodů a kurkumu, tedy působí preventivně i proti rakovině i očním onemocněním)
Akné, Organic wellness, 60 ks
Aktivní dlouhověkost, AMRITA, Healing Nature, 60 ks, (tzv. nektar nesmrtelnosti,GUDUČI pro aktivní dlouhověkost )
Ardžunahills, 60 ks, srdce, svými účinky nahrazuje HT -CARE
Ašvagandahills, 60 ks,( indický ženšen-bylinka plus extrakt )
B-Skin, 60 ks, ( pokožka, pleť, redukce vrásek, čistí krev a lymfu)
Baobab se zelenou kávou, 100g, (mimo jiné, prevence proti infarktu a mozk.mrtvici, normalizuje
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srážlivost krve, díky aspirinovému efektu jehož složení též obsahuje)

Baraka balzám-Ayurvedic balm, 80 ml podobnost Sidhalepa balm, (bolesti, nachlazení, masáže)
Boswelliahills-Shallaki 60 ks, (záněty, astma, kosti , výživa pojivových tkání , harmonizace psychiky)
Bowelcare -nyní Digestivehills -60 kapslí (syndrom dráždivého trakčníku, zažívání, průjmy,zácpy,sliznice žaludku a střev ,překyselení,probiotikum, snižuje koliky)
Brahmihills, 60 ks (bylinka Bacopa, plus extrakt , nervy, mozek)
Calmhills, 60 ks (směs bylin a extraktů pro klidnou mysl) doporučujeme v kombinaci s čajem OM SHANTI
Čaje ájurvédské sáčkové
Čaj ajurvédský bio PUKKA, Vanilka s kořením, ( prohřívající pro lepší zažívání ) 20 sáčků
Čaj ajurvédský bio PUKKA, Heřmánek, vanilka manukový med,( zklidňuje zažívání) 20 sáčků
Čaj ajurvédský bio PUKKA 3 x Skořice, 20 sáčků
Čaj ajurvédský bio PUKKA, Cleans, ( detoxikační, kopřiva, máta, pampeliška ,fenykl aloe vera) 20 sáčků
Čaj ajurvédský bio PUKKA, Womankind - harmonizující tělo a mysl , ideální pro ženy
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Tento ženský čaj Womankind obsahuje hřmánek, šatavari, lékořice, ibišek, růže, marigold, brusinka, červená řepa, pomeranč, vanilka)

Čaj ajurvédský bio PUKKA Láska,( pro ženy,pro radost srdce-růže, limetka, heřmánek, levandule, černý bez lékořice)20 sáčků
Čaj ajurvédský bio PUKKA Noční, 20 sáčků
Čaj ajurvédský bio PUKKA Osvěžující, 20 sáčků, snižuje dle ájurvédy PITU
Čaj ajurvédský bio PUKKA Potěšení-lékořice,skořice, ( lahodná směs skořice, kakao, lékořice20 sáčků
Čaj ajurvédský bio PUKKA Relaxační, ANTISTRES, 20 sáčků, snižuje dle ájurvédy VÁTU
Čaj ajurvédský bio PUKKA Kurkuma, 20sáčků (směs kurkumy,zeleného čaje Suoi Gang,lékořice,kardamonu,tulsi,citron.oleje,citronu)
Ájurvédské organic čaje půlkilové balení, práškové
Čaj bio PUKKA Amalaki, 500g, dostupnost dle stavu skladu
Čaj bio Organic wellness Arjuna,
500g
Čaj bio Organic wellness Ašvaganda, 500g
Čaj bio PUKKA Brahmi-Bakopta, 500g,
Čaj bio Organic wellness Bringaradž, 500g
Čaj bio Organic wellness Garcinia, 500g
Čaj bio PUKKA, Gokshrua 500g, dostupnost dle stavu skladu
Čaj bio PUKKA Gotu Kola 500g, dostupnost dle stavu skladu
Čaj bio Organic wellness Guduči 500g, pouze hrubě mleté
Čaj bio Organic wellness Haritaki, 100g,
Čaj bio Organic wellness Haritaki, 500g,
Čaj bio Organic wellness Manjista, 500g
Čaj bio Organic wellness Moringa, 500g
Čaj bio Organic wellness Neem-vnější dezinfekce, 500g / též v 100g balení,Healing nature bio /
Čaj bio Organic wellness Noni, 500g
Čaj bio PUKKA Sanghapuspi, 500g, dostupnost dle stavu skladu
Čaj bio PUKKA,/ Organic wellness/ Shatavari, 500g,
Čaj bio Organic wellness Triphala , 500g
Čaj bio Organic wellness Triphala , 100g
Čaj bio Organic wellness Tulsi , 500 g
Čaj Cesmína širokolistá, sypaný, 100g, (játra, krevní tlak, metabolismus, tuky)
Čaj Guduchi Bio, Dlouhověkost, 24 sáčků, (dle ájurvédy jemné čistící a regenerační účinky,ledviny)
Čaj Guduchi Bio, Pohoda, 20 sáčků, (s přídavkem citronové trávy a máty)
Čaj Guduchi Bio, Spokojenost, 20 sáčků, (s přídavkem růže a pomeranče)
Čaj Hořká okurka , sypaný, 100 g,( cukrovka, játra, metabolismus)
Čaj Moringa-Povzbuzení, 20 sáčků po 2 g (moringa, maté, černý rybíz)
Čaj Paspanguwa, 25 g , obsah minimálně na 3 šálky ( směs léčivých koření při nachlazení a kašli)
Čaj SAMAHAN, 25 sáčků ( směs léčivých koření při nachlazení a kašli)
Čaj BIO Tulsi Original, 25 sáčků
Čaj BIO Tulsi Original, sypaný, v kazetě ,100 g
Čaj BIO Tulsi Brahmi, 25 sáčků
Čaj Tulsi Brahmi, sypaný v kazetě, 100 g
Čaj Tulsi Ginger, 25 sáčků (tulsí, zázvor)
Čaj Tulsi Ginger, 50 g ,sypaný (tulsi, zázvor)
Čaj BIO Tulsi Lemon , 25 sáčků (tulsi, zelený čaj, citronová šťáva, zázvor, citron,zelený kardamom)
Čaj BIO Tulsi Lemon, sypaný, 100g v kazetě, (tulsi, zelený čaj, citronová šťáva, zázvor, citron,zelený kardamom)
Čaj BIO Tulsi Mashallah Green , 25 sáčků (zelený čaj, tulsi)
Čaj BIO Tulsi Mashallah Green , sypaný 100g v kazetě (zelený čaj, tulsi)
Čaj BIO Tulsi Garcina plus zelený čaj , 25 sáčků (zelený čaj, tulsi, garcina-vhodné pro zeštíhlení, spaluje tuky)
Čaj BIO Ginger, 25 sáčků (černý čaj, zázvor)
Čaj BIO Ginger, sypaný v kazetě,100g (černý čaj, zázvor)
Čaj BIO Tulsi Om Shanti,25 sáčků (tulsi, kardamom,máta,heřmánek,shankhapushpi, ashwagandha, brahmi-zklidnění, spánek, harmonizace)
Čaj BIO Tulsi Om Shanti, sypaný,100g, v kazetě
Čaj BIO Tulsi Indická růže, 25 sáčků ( tulsi,heřmánek,růže stolistá okvětní lístky-antidepresivum,imunita, zdravá pleť)
Čaj BIO Tulsi Indická růže, sypaný v kazetě, 100 g ( tulsi,heřmánek,růže stolistá okvětní lístky-antidepresivum,imunita, zdravá pleť)
Čaj BIO Tulsi Masala, 25 sáčků
Čaj BIO Tulsi Masala, sypaný, 100g ,v kazetě
Čaj BIO Tulsi Moringa, 25 sáčků
Čaj bylinný XL Migréna, 20 sáčků, český výrobce Vlčí mák ( k čaji se ještě doporučuje,masáž hlavy spec.olejem a triphala na noc)
Čaj Masala , Red Bush 40 sáčků
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Čaje vysoké kvality, sypané na váhu, z Číny, Japonska, Indie, Maroka a Vietnamu
Čaj Glogg 100 g vážený, černý s aromatickým kořením (skořice, pomeranč.kůra,mandle, zázvor)
Čaj GENMAICHA, 100 g (japonský čaj s rýží, nezakyseluje, posiluje,vhodný i při oslabených ledvinách,i při půstu, pít lze kdykoliv)
Čaj GOLDEN NEPÁL, 100 g,( energie pro tělo i duši , černého velmi jemného čaje s menším množstvím tříslovin z Nepálu)
Čaj GUN POWDER, TEMPLE OF HEAVEN 100 g( čínský perlový zelený čaj,rolovaný do kuliček, lze pít kdykoliv i po jídle)
Čaj Jasmínový MONKEY KING,100g,( čínský zelený čaj s jasmínem, pravidelné pití čistí močové cesty, tonizuje ledviny, mírně snižuje tlak)
Čaj LA PACHO 100g,( brazilský čaj z kůry léčivého stromu,protizánětlivý,desinfekční, pravidelným pitím lze předejít mnohým vážným onemocněním
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65,00

něním, podpůrná léčba při cukrovce, pije se vlažný, v malých dávkách a co nejčastěj, byli zaznamenány i pozitivní účinky při rakovině)

Čaj Matcha PREMIUM 100g v práškové formě,(velký obsah kyseliny listové ,antioxidantů , vitamínů , chlorofilu- určen i k denní konzumaci)
Čaj MATCHA Kyoto obřadní, v kovové doze,30 g, bio organic, (směs nejkalitnějších japonských čajů, zpracovaná na jemný prášek, pro tělo i duši)
Čaj NANA-marocká máta , 100g ( spolu s gun powderem , tvoří směs , nazývanou nápoj Tuaregů, má chladivé zklidňující účinky,

199,00
426,00
69,00

podporuje trávení, vhodná při bolestech žaludku, střev i krku))

Čaj PU-ER 100 g , speciál (čínský specielně fermentovaný čaj, snižuje hladinu špatného cholesterolu, spaluje tuky, posiluje trávení,

135,00

vnitřně prohřívá , harmonizuje psychiku, tento čaj tibetských mnichů má mnoho dalších léčivých účinků)

Čaj LA TUAREG 100 g , ( nejvhodnější směs nany ,gun powderu a marockého pelyňku s cukrem pro zahnání žízně v parném létě)
Čaj Vietnamský zelený ,THAI NGUYEN,100g (díky ručnímu zpracování má tento čaj blahodárné povzbuzující účinky,.Doporučuje se pít mezi jídlem

61,00
77,00

mezi jídlem,, snižuje krevní tlak, má silné dezinfekční účinky, stahuje dásně, vhodný při zánětech ústní dutiny působí proti zánětlivě a antibakteriálně
v době těsně před pocitem hladu si tímto čajem oddálíte jedno jídlo.Pozor není vhodný po jídle a při žaludečních a břišních problémech).

Čaj YUNNAN FOP, červený čínský,100g,(vysoce kvalitní druh jemného černého čaje,silný antiuoxidant,menší svíravými účinky než jiné čaje)
Čajové originální japonské náčiní pro Matchu, pro vychutnání dokonalého zážitku
Bambusová naběračka-odměrka
Bambusová metlička
Keramický stojánek na metličku-chrání metličku před poškozením a udržuje pružnost jednotlivých vláken
Keramická miska k našlehání a pití Matcha čaje
Potraviny
Amalaki-kandované s třtinovým cukrem, 70g, (doporučují se 3 kousky tohoto ovoce denně) vysoká kvalita!
Čatní Mangové, 300 ml pálivé nebo sladké
Čavannpraš NAGARJUNA, 500 ml, (vysoká kvalita z Keraly, tisíce lety ověřená rasajána, imunita,posílení,
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pro pevné zdraví doporučujeme pravidelné užívání od podzimu do jara, mimo cukrovkářů a vysokém krev.tlaku)

Černá sůl Kala Nimak, 200 g, (pozitivní vlastnosti soli s minerály, včetně Fe a siřičitany,odkyseluje,zažívání)
Černé oko, fazole , 500g
Čočka čevená, 500 g
Ghana Dall , 50 g ( druh drobné cizrny, podobné žlutému hrachu, nerozvaří se tak snadno na kaši, nízký glykemický index)
Ghí- farmářské,z ekologického hospodářství, sklo 510 ml, záruka stálé kvality
Ghí- farmářské, s medem 130 g, (spojení medu a ghí vytváří balzám, který posiluje a čistí, vhodný k jídlu i k ošetření pokožky)
Mouka Chapatti, 1,5 kg , (celozrnná , vhodná k přípravě placek čapati)
Mung Dál čočka celá, 500 g
Mung dál čočka loupaná, 500 g
Chana, 500g, luštěnina
Palmový cukr bio, ARGENTA, 500 g, (nejzdravější přírodní sladidlo)
Restovaný Mung dál slaný, 200 g, (zdravá pochutina bez cholesterolu)
Rýže Basmati, výběrová 0,5 kg ( jedna z nejkvalitnějších druhů z oblasti pod Hymalájemi, nejnižší glikemický index)
Tahini -pomeranč, 350g
Černucha Healing Nature, 60 ks (nachlazení, dýchací cesty , imunita,cukrovka,cholesterol, vitamíny, minerály, proteiny)
Detoxhills, 60ks, ( směs bylin k podoře imunity a správného metabolismu, k detoxikaci)
Detoxikační náplast Přírodní, 14 ks jedno balení ( na 7 dní , při aplikaci na obě plosky nohou, doporučené užívání minimálně 3 balení )
Diabohills, 60ks, nahrazuje původní Diacare (směs bylin jako Karela, Jambula, Amla a další ,cukrovka, krevní oběh, anti oxidant)
Detoxikační pomůcka-škrabka na jayzk ocel (ranní hygiena dle ájurvédy)
Echinacea, 30 ml, holistické kapky bez alkoholu (dech, imunita, močové cesty)
Fungimun,70 kapslí ( Extrakt z medicinálních hub Reishi, Šitake, Maitake a Hanabiratak, díky svému složení , nejen pro imunitu)
Garciniahills, 60ks ( pro správnou hladinu tuků, regulace chuti k jídlu)
Ginkgo biloba-bylinný extrakt bez alkoholu, 30 ml,( mozek, periferní oběh.systém, mikrocirkulace)
G.C.M. sirup, 100 ml, ( dle ájurvédy směs bylin, která normalizuje dýchací cesty, včetně kašle)
Gokshruhills, 60 ks, (známé účinky kotvičníku zemního-močové cesty,pohlavní orgány, atd.)
Gotukolahills, 60 ks, ( bylinka Gotukola posiluje vitalitu, paměť)
Grapin, 60 ks, Dr.Frej (nejsilnější antioxidant, díky obecně známým účinkům borovice přímořské a vinné révy, regenerace cévního systému)
Greens s kurkumou , mačou a živou biokulturou, Dr.Frej, 150 g ( vysoký obsah riboflavinu, vitaminu A,K, B12)
Gynocalm, 60 ks, (gynekologické problémy)
Haritaki XL, 60 kaps, (očista organismu na úrovni buněk, pomoc tlustému střevu)
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Hemheal mast ,30 g ( hemeroidy)
Helm stop, Dr.Frej, 2x50 ml (tinktura ze zahuštěných bylinných koncentrátů, detox, imunita , trávení, paraziti, díky vysokému podílu ořešáku)
Hemohills, 60ks, ( tlak, kardiovaskulární systém, játra, cholesterol, normalizuje hladinu glukózy v krvi )
Inhaler ASHWA-inhalační kapsle, 10 ks, (1 kapsle na den)
Jambuhills, 60ks ( při diabetesu)
Kagul, 60 kapslí ( v kombinaci s Kubrou, se dporučuje mimo jiné, při artroze a s EV OMEGOU)
Jančův čaj ledvinový, 20 sáčků
Kalmeg, 60 kapslí,( játra, imunita, záněty i močového měchíře, náhrada za zakázaný neem, nevysušuje, vhodný tedy i pro VÁTU)
Karelahills, 60 kapslí, (nejen cukrovka ale i normalizace krevního tlaku, metabolizmus)

128,00
534,00
239,00
99,00
239,00
279,00
80,00
279,00
239,00

Koření
Koření Asafoetida, 50 g
Koření Čat masala , 100g
Koření Dátá masala 100 g / 50g za 65,-Kč/
Koření Dlouhý pepř mletý, 50 g
Koření Fenykl celý, 100 g
Koření Garam Masala, 100 g
Koření Horalka směs suš.bylin 80 g
Koření Kardamon mletý bio, 50 g
Koření Kari, jemné/ pálivé,100 g
Koření Koriandr celý bio, 100 g
Koření Koriandr mletý, 100 g
Koření Organic Wellnes BIO Kurkuma powder s kurkuminem , pro silnější léčivé účinky, 100g
Koření Kurkuma mletá,BIO, 0,5 kg( koření pro zdravou krev a výživu všech tkání)
Koření Kurkuma mletá,BIO, 100 g ( koření pro zdravou krev a výživu všech tkání)
Koření Římský kmín bio celý 100 g
Koření Semínka Hořčičná hnědá, celá, 100 g
Koření Semínka pískavice, 100 g
Koření Semínka sezamová, 100 g
Koření Tandoori Masal 100 g
Koření Trikatu, 50 g bio
Koření Zázvor mletý, 100 g
Kosmetika ájurvédská , BIO
Kosmetika bio, krém Boro plus Regular/ Herbal, 25ml (směs ájurvédských bylin hojí, chrání, zklidňuje,zvláčňuje, hydratuje, včetně rtů a regeneruje pokožku)
Kosmetická tužka , KADŽAL prodej pouze jako zkušební vzorek
Kosmetika bio, kondicionér WHENEVER 325 ml
Kosmetika bio, šampon WHENEVER 325 ml kopřiva, šalvěj ,( universální, bez chemikálií)
Kosmetika , krém hydratační Sujatha, 50 ml
Kosmetika šampon NONI, 250 ml (pro poškozené vlasy)
Kosmetika konopná -BIO ANNABIS
Artrocann, 75 ml ( hřejivý, na klouby,šlachy, svaly)
Atopicann, 100ml (lupénka, atopie, svědivost))
Balcann,50ml (regenerace poškozené i suché kůže, i od hmyzu,opary,suché koutky, i při ekzémech,opruzeniny, poškozené nechty, vlasy při lupech)
Balcann-dubová kůra, 50 ml (hemoroidy, citlivá pokožka,spáleniny od slunce, prasklinky, i u tzv.černé nohy)
Bodycann přírodní regenerační mléko, 250 ml (pro citlivou pokožku, i při ekzémech a lupence, vhodný i pro děti)
Bodycann šampo 250 ml (regenerační šampon i na lupy)
Bodycann sprchový gel, 250 ml (pro citlivou pokožku, i při ekzémech a lupence, vhodný i pro děti)
Cannol, 100 ml (též při hemoroidech,spáleninách od slunce,opruzeninách, koupele při citlivé pokožce i pro děti, ekzémy, lupenka
Cremcann Hyaluron, 50 ml, s vysokým obsahem kyseliny hyaluronové (vrásky, suchá pokožka)
Cremcann Silver, 15 ml (pleť citlivá, lupenka, akné )
Cremcann Omega 3-6, 50ml (pro muže po holení,hydratace a regenerace pokožky, proti svědění a pálení)
Dolorcann, 50 ml (klouby,šlachy,svaly,záda i na suchou lupenku)
Lipstickcann, 15 ml ( ošetření rtů , účinné i při oparech)
Orcann, 30 ml (ústní dezinfekce-afty, zuby, dásně, i při namožených hlasivkách)
Varicann Q10 gel, 75 ml (úleva těžkých nohou, žilky, metličky i křečové žíly)
Haldika, dříve Kubra 60 kapslí,( podobné složení ale s jemnějšími účinky kurkumy, brahmi a kajenského pepře)
Kumkumadi lepana, 15 g, (regenerační mast na obličej, s kurkumou a santálem)
Kurkuma kapsle , 90 ks
Livlon, 120 ks, (játra, ledviny,cisty,chudokrevnost)
LKVB 6 90 tabl.( metabolismus,celostní účinky,detoxikace, pro regeneraci organismu- doporučujeme 3 balení)
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59,00
72,00
135,00
65,00
49,00
54,00
34,00
98,00
40,00
49,00
39,00
168,00
308,00
75,00
49,00
49,00
39,00
39,00
49,00
82,00
49,00
66,00
150,00
284,00
284,00
349,00
248,00
239,00
239,00
239,00
239,00
159,00
219,00
159,00
229,00
319,00
119,00
239,00
339,00
79,00
199,00
239,00
239,00
82,00
275,00
200,00
519,00
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199,00

Lymfodetox, BIO, 100 ks, ( lymfa, křečové žíly)
Methihills, 60ks, ( protizánětlivá bylinka , též pod názvem pýskavice, též na slinivku)
Migréna balíček -Nelyadee olej 180 ml a XL čaj 20 sáčků
Moringa, BIO,100 g,prášek,(širokospektráln ,kardiovaskulární systém, metabolismus,minerály,vitamíny,včetně B6, též regulace hormon.činnost)
Moringa, BIO tablety, 180 ks, á 800mg,(širokospektrální účinky,kardiovaskulární systém,metabolismus,minerály,vitamíny)
Mumio čisté přírodní,(tisícelety ověřené a též lékařskými studiemi dokázané, komplexní výživové hodnoty)
Mumio s vápníkem Dhabur, 60 kapslí (na základě tradičních zkušeností,známý i jako přírodní životabudič)
Mumiový balzám a rekonvalescenci po chirurgickém zásahu, pro jeho regenerační účinky na všechny tkáně)
Mýdla
Mýdlo Kekulu dětské 75 g,(vhodné i jako dětský šampon do vlasů i při vyrážkách)
Mýdlo OW neemové, 75 g ( péče o pokožku, včetně obličeje a vlasů, antispetické, antibakteriální)
Mýdlo Noni, 80 g,( vhodné použití při poškozené pokožce a při vyrážkách)
Mýdlo peelingové Banwelgeta,65g (celotělové čistící vlastnosti extraktů palmy,s hojivými vlastnostmi bylinky)
Mýdlo Santál 125 g, ručně dělané
Mýdlo Visaka šamponové 75 g, (ideální přírodní šampon pro zjemnění vlasů)
Náplast hřejivá BODY HEAT(užití přes den,aplikace na spodní prádlo né na pokožku, vhodné při zánětech vyžadujícíhc teplo)
Narayani krém Vicco, 25 ml, (bolavé klouby a šlachy), již se nedováží, doporučení jako náhrada, viz .konopná kosmetika
Nemový prášek Healing Nature Bio 100g
Noni, BIO z lávových polí,vysoce účinný džus,0,5 litrů (velký obsah železa, doporučuje se na záněty, kardiovaskulární choroby, rakovina)
Noni, BIO z lávových polí, dřeň, vysoce účinný džus, z plodů noni ovoce) 0,5 litrů
Sladkosti
Obří ovesná tyčinka Borůvková, 90 g,( bio kvalita, základní složkou všech tyčinek je oves )
Obří ovesná tyčinka Brusinková, 90 g
Obří ovesná tyčinka Jahodová, 90 g
Obří ovesná tyčinka Lískové ořechy, 90 g
Obří ovesná tyčinka Mandlová, 90 g
Obří ovesná tyčinka Meruňková, 90 g
Obří ovesná tyčinka Pekanové ořechy, 90 g
Obří ovesná tyčinka Pistáciová, 90 g
Obří ovesná tyčinka Višňová, 90 g
Obří ovesná tyčinka Vlašské ořechy, 90 g
Tyčinky RAW 50g, Lněná, bez přidaného cukru,pšenice,mléka,dochucovadel.Obsah-sušené datle, lněná vláknina,vlašský ořech, lněné semínko
RAW tyčinky TRIO Gustée, 3 x 24 g
Oleje
OLEJ Arganový 30 ml
Olej Baraka Černucha, černé cibule 50ml, (širokospektrální i vnitřně, vysoký tlak,alergie dýchacích cest)
Olej Bringaradž 100ml (posílení vlasových kořínků , harmonizace nervové soustavy, vhodný i pro masáže hlavy a širodharu)
Olej Jasmínový, vlasový 300 ml
Olej Jasmínový, vlasový 0,5 l
Olej Keshohills ultra,vlasový,universální,100 ml (směs sezamu,kokosu a výtžků vyživujících ájurvédských bylin)stimuluje růst vlasů,vyživuje
Olej Kokosový Baraka bio, raw,, 360 ml, ve skle (energie,termostabilita,hydratace)
Olej Kokosový Baraka, 180 kapslí, (při pocitu hladu,cholesterol,energie)
Olej Konopný bio 500 ml, ideální poměr omega 6 a omega 3 (záruka kvality poctivého výrobce)

239,00
440,00
180,00
370,00
990,00
320,00
600,00
65,00
59,00
85,00
65,00
99,00
65,00
62,00
168,00
449,00
449,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
31,00
60,00
170,00
158,00
190,00
190,00
250,00
279,00
229,00

Olej Mandlový ESI , 500 ml,( výživa pro mozek, vlasy i oči)
Olej Neemový ,čistý, přírodní , ve skle, 100 ml (antibakteriální, odpuzuje klíšťata, vhodný i při zánětech v dutině ústní, při plísních, na kuří oka atd.)

349,00
368,00
299,00
119,00

Olej Neemový, dr.Frej , s bylinami na ekzémy, 100 ml
Olej Navratna plus, 200 ml, ( dle ájurvédy harmonizuje PITU)
Olej Narayny 180 ml ( pro revitalizaci pohybového aparátu)
Olej Neelyadee 180 ml ( pro poškozenou pokožku hlavy a strukturu vlasů, uvolňuje duševní napětí a stres)
Olej Sezamový Baraka v kvalitě bio, 5 l,(základ všech ájurvédských masáží, pro maséry, kanistr 5 l za 1249,-Kč)
Olej Sezamový Baraka v kvalitě bio, 0,5 litrů ve skle
Olej Sattvika, 200 ml, různé typy , dle účinků působení (žíly,vazivo, klouby, lupenka, výživa vlasů , nervy, RMS)

129,00
233,00
399,00
399,00
1450,00
155,00
269,00

Olej Tarika , 25 ml, zdravé dásně, 25 ml
Tarika -prášek bylinný s minerály, Tarika akné,50g(unikátní kombinace bylin a minerálů -čištění pleti,zejména akné)
Pohár bambusový, 2 dcl, od Pukka Herbs ( na cesty, do auta, tři barevné motivy PUKKA)
Proscarehills, 60 ks,( močové cesty, prostata, doporučujeme spolu s tinkturou Serenoa repens a s amalaki a ledvinovým čajem)
Punarnavahills, 60 ks,( tridošická bylina , harmonizuje, sjednocuje , ledviny, močové cesty)
Reflexologická deska,40x30 cm, (říční kaménky nebo mramorové, doporučují čeští pediatři, akupresura chodidel, regenerace)
Rejunova, 120 ks, (životabudič pro muže, včetně posílení močových cest)

249,00
235,00
270,00
239,00
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300,00
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Růžová voda 190 ml, (relaxace pro oči, lze i do nápojů, ochlazující na osvěžující účinky)
Serenoa plazivá, 30 ml, holistické kapky bez alkoholu, (prostata, potence)
Dle individuálních požadaků, lze dodat i jiné druhy těchto kapek
Slimexol Baraka, nyní pod označením Hubnutí, 90 kaps,( kokos plus čer.cibule, hubnutí, trávení, energie bez tuků)
Smriti, 60 ks, (pro normální činnost mozku)
Stonhills, 60 ks, náhrada za oblíbené TRIBO ( Tykev v kombinaci s kotvičníkem pro správnou funkci močové a reprodukční soustavya přirozenou imunitu)
Super Greens s kurkumou, 150g,(1 bilion živých biokultur v probiotické směsi ze zelených superpotravin s kurkumou, významný zdroj vitamínů

49,00
280,00
239,00
349,00
240,00
239,00
490,00

A,K,B12 a Riboflavínu. Zásaditá, nutričně významná zelená formule, tvořená mladými rostlinami jako jsou Vojtěška – Alfaalfa, ječmen Kamut, Spirulina,
Moringa, zelený čaj .Matcha, sušená šťáva ze zelené pšenice a ovsa s kurkumou).

Šatavarihills , 60 ks, (hormonální rovnováha)
Triphala Link, 60 ks, (2 kapsle denně večer pro detoxikaci organismu)
Triphala Link, 120 ks, (2 kapsle denně večer pro detoxikaci organismu, kompletní detoxikační balení na max 120 dní)
Tulsihills, 60ks,( podpora tvorby bílých krvinek, imunita dle ájurvédy široký rozsah účinků)
Vonné tyčinky Goloka, (přírodní, ruční výroba bez parfému, santálové)
Vydactin, 60 ks, (pro normální průchodnost cév a krevní tlak,díky směsi koření, dle principů ájurvédy)
Lněné oleje a vlákniny
WALRAMCOM-olej bio lněný, Pravý , 250 ml ( alergie, astma,pokožka, srdce)
WALRAMCOM-olej bio lněný Energie s vlákninou , 250 ml, (prostata, stres, zánětlivá onemocnění)

239,00
198,00
328,00
239,00
48,00
190,00
325,00
358,00

největší podíl omega 3, energie pro muže, vhodný při problémech s prostatou,(cca po 2 letech přejít na olej harmonie)

WALRAMCOM-olej bio lněný, Posílení , 250 ml ( srdce, cukrovka, zánětlivá onemocnění)
WALRAMCOM-olej bio lněný, Kouzlo, pro děti, 250 ml ( též při zánětlivých onemocněních)
WALRAMCOM-olej bio lněný, Kvítek, pro těhotné a kojící, 250 ml ,(též při zánětlivých onemocněních)
WALRAMCOM-olej bio lněný, Harmonie , 250 ml ( fyzická zátěž, kondice, svaly, šlachy)
WALRAMCOM- lněná,slunečnicová a mandlová vláknina, 500 g ,(střeva, imunita, játra, hormony)
WALRAMCOM- lněná,slunečnicová a mandlová vláknina, 300 g ,(střeva, imunita, játra, hormony)
WALRAMCOM-lněná vláknina-ovocné posílení 250 g ( síla vitamínů z bobulových plodů a z kelpu, dodání potřebných antioxidantů)

367,00
358,00
358,00
358,00
379,00
301,00
458,00

WALRAMCOM-lněná vláknina-zelená potravina 250 g(s obsahem díně, spiruliny,chlorelly,ječmene,pšenice,kapusty, mimo jiné vliv na štítnou žlázu,
zdraví prsou, alkalizace organismu, posílení imunity, hormony a mnohé další vyplývající z tohoto složení)

458,00

WALRAMCOM-lněná vláknina-detoxikace 250 g
WALRAMCOM-lněná vláknina-čistá 300 g, ( střeva, divertikuly, hemoroidy)

495,00
222,00

Zubní pasty
Zubní ÁJURVÉDSKÝ kartáček, přírodní s pouzdrem SIWAK( to nejlepší pro Váš chrup, vhodné na cesty, bez použití vody)
Náplň samotná SIWAK
Zubní pasta Kekulu, 40 g, (pro zdravé zuby dětí)
Zubní pasta Neemová SAHUL, 100 ml, (díky neemu silně antibakteriální ale přitom příjemné chuti)
Zubní pasta Sudantha, 80 g (pro komplexní péči o chrup a dásně)
Zubní pasta Sumudu, 75 g (sumudu a supervicki-ideální kombinace, pro kompletní péči o chrup)
Zubní pasta Supirivicky, 75 g
Zubní prášek PARAS, 50 g ( více než 20 bylin, dle tisícileté receptury, to nejlepší pro kompletní ošetření ústní dutiny)

129,00
99,00
65,00
70,00
68,00
95,00
95,00
140,00

Potraviny jsou v takto barevně značeném poli
Produkty v tomto ceníku, nemusí být v den Vaší objednávky dostupné.
Dále si vyhrazujeme právo změny ceny, bez předchozího upozornění, včetně práva na chyby.
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