
QI DRINK
jemná detoxikace

psychická rovnováha

podpora trávení



  

Některé věci k sobě odedávna patří.
Ona je vysoká štíhlá tropická kráska plná energie
a on je sice vzrůstem malý, ale účinkem velký bojovník
a ochránce. Oba vědí, že když jsou spolu, jejich schopnosti 
se nesčítají, ale násobí, a v tom tkví síla jejich spojení.

Slzovka a astragalus se spolu znají už dlouhé stovky let,
po které tvoří nerozlučnou dvojici tradiční čínské medicíny.
A nyní také kombinaci nového terapeutického nápoje QI DRINK.
Jejich úkolem je odstranění únavy, navýšení energie a posílení 
obranyschopnosti. QI DRINK je nejen terapeutickým nápojem,
ale sám o sobě i funkční potravinou s vysokým obsahem biologicky 
účinných látek. Jeho posilujících schopností je však možné využít 
pouze tak, že je užíván dlouhodobě a systematicky.
Součástí vašich denních rituálů se stane velmi snadno.

QI DRINK



QIQI DRINK – POUŽITÍ
» Odstraňuje odpadní produkty látkové výměny a detoxikuje organismus.

» Posiluje slezinu, ledviny a regeneruje plíce.

» Používá se při kašli a respiračních onemocněních. 

» Podporuje funkci jater, příznivě působí na hladinu cholesterolu, napomáhá  
   trávení tuků.

» Ulevuje u překyselení organismu, a tím doplňuje léčbu metabolických syndromů,  
   dny, revmatických onemocnění, celiakie, žlučníkových a ledvinových kamenů.

» Harmonizuje a tonizuje oslabené trávení, osvědčuje se u nadýmání, průjmů
   a pocitů plnosti.

» Pomáhá při regeneraci u vředových chorob trávicího ústrojí.

» Odstraňuje hleny a nadměrnou vodnatelnost/otoky, je močopudný.

» Ulevuje od těžkých myšlenek, špatných nálad a deprese.

» Má příznivý vliv na pokožku a její vzhled, pomáhá léčit ekzémy a záněty kůže.

 

 

 

 

GARANCE TOP KVALITY

Všude mimo sběr z volné přírody 
pracujeme s certi�kovanými BIO 
surovinami nebo prověřenými 
pěstiteli. Jsme přesvědčeni,
že z pohledu čistoty a účinku v této 
kategorii nenajdete lepší produkty. 
Pokud ano, jsme připraveni vám 
vrátit investované prostředky.
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DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ

ROČNÍ HARMONOGRAM

DENNÍ HARMONOGRAM
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QI DRINK je určen pro celoroční užívání.
Pokud chcete ještě umocnit jeho působení, 
můžete zohlednit roční či denní období 
nejvhodnější k regeneraci organismu. 

Slzovka má zejména vysoký obsah betakarotenu, 
draslíku, vápníku, hořčíku, železa, mědi, manganu, 
fosforu a zinku. Obsahuje také vitaminy skupiny B. 
Z hlediska dietetiky se v ní vyskytuje 52 % škrobu, 
7 % tuku a 18 % bílkovin. Je přirozeně bezlepková. 

Slzovka napomáhá k opětovnému navrácení
k našim originálním energiím, a tím i k usměrnění 
činnosti ostatních orgánů. Její povaha je studená, 
chuť sladká a mdlá. 

Prášek se rozpustí ve zhruba 2 dl horké
nebo studené vody a popíjí se k jídlu, ideálně 
jako teplý nápoj ke snídani. Doporučená denní 
dávka je 1× denně 4 g (1 čajová lžička).
Děti od 3 let užívají poloviční dávku. Nápoj lze 
požívat dlouhodobě. Nevhodné v těhotenství
a při užívání imunosupresiv. 

Ovlivňuje meridiány Země – slinivky a sleziny, 
žaludku a plic. Stabilita Země zklidňuje
a podporuje meridiány srdce, perikardu
a tří ohnišť.

Pro všechny věkové skupiny, včetně dětí od 3 let. 
extrakt ze semen slzovky
obecné 90 %, extrakt z kořene
kozince blanitého 10 %

slzovka – ověřený zdroj
kozinec – volný sběr
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