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novinky

ˇ
POLŠTÁRKY
KARAMELOVÉ,
ˇ
JAHODOVÉ, COKOLÁDOVÉ
Malé polštářky, plněné výbornou náplní potěší nejen malé příznivce dobrot, ale i
dospělé, kteří dostanou chuť na sladké. Hodí se na cesty do školy nebo do práce, na
výlety a volné chvíle ke kávě nebo čaji. Výrobek je bez lepku, vhodný i pro
bezlepkovou stravu. Vyberte si ze tří příchutí, nebo jednoduše ochutnejte všechny!

Polštářky karamelové
bezlepkové 100 g
8595674630711

Polštářky čokoládové
bezlepkové 80 g
8595674630698

Polštářky jahodové
bezlepkové 100 g

8595674630704

novinky
DATLOVÝ
SIRUP BIO

LEDOVÝ
CAJ

Tento sirup je zdravou
variantou slazení. Je
méně kalorický než cukr,
neobsahuje umělá barviva a
ani konzervanty. Je 100% bio
a obsahuje vápník, draslík
a jiné vitamíny. Můžete
ho využít do nápojů, jídel,
při pečení. Je výborný na
palačinky a do dezertů, do
smoothies, pudinku, chutná
v kombinaci s ovesnými
vločkami. Datle samotné
neobsahují tuk, cholesterol
a jsou zdrojem vitamínu,
minerálů, vlákniny, bílkovin,
mají dobrý vliv na zdraví.

Chutná po ovoci a
bylinkách. Zelený jasmínový
čaj má pozitivní účinky
na zdraví. Zrychluje
metabolismus, chrání
imunitu, je antioxidační.
Stejně tak působí černý
bez, nať z meduňky. To vše
doplňuje chuť červeného
lyofilizovaného rybízu.
Příprava je jednoduchá,
stačí vychladit a je to.
Můžete přidat led, dochutit
přírodními sladidly a ozdobit
citronem. A v zimě ho
můžete pít teplý.

Datlový sirup BIO
350 g

Ledový čaj bylinný
50 g

8595674624321

8595674630506

novinky

KRUPKY nové tvary a chutě
Lahodně sladké a křupavé křupky potěší chuťové pohárky dětí i dospělých.
Dopřát si je může úplně každý, jsou totiž BEZ LEPKU, BEZ PŘIDANÉHO CUKRU
A BEZ PALMOVÉHO TUKU!

Křupky s jogurtem
bez palmového tuku
a přidaného cukru
80 g

Oválky jablko, skořice
bez palmového tuku
a přidaného cukru
80 g

8595674630520

8595674630513

8594052290714

novinky

BYLINNÉ EXTRAKTY
V KAPSLÍCH

KOZLÍK
BYLINNÝ EXTRAKT

ECHINACEA
BYLINNÝ EXTRAKT

OSTROPESTŘEC
BYLINNÝ EXTRAKT

TŘEZALKA
BYLINNÝ EXTRAKT

KOTVIČNÍK
BYLINNÝ EXTRAKT

LICHOŘEŘIŠNICE
BYLINNÝ EXTRAKT

Kozlík je balzámem pro
nervy, zmírňuje následky
stresu. Potlačuje stav
úzkosti a bolesti hlavy či
migrény. Napomáhá ke
klidnému spánku, Řadí
se mezi analgetika. Je
vhodný při menstruačních
problémech. Má dobrý
vliv na cirkulaci krve. Obsahuje hořčiny, třísloviny,
alkaloidy, valepotriáty,cukry, mono a seskviterpenty, flavonoidy.

Echinacea má blahodárné účinky na imunitní
systém a dokáže efektivně
bojovat proti bakteriím a
virovým infekcím. Tento
bylinný extrakt ve formě
kapslí, spolu s vitamínem
C účinně pomáhá proti
nemocem a posiluje obranyschopnost organismu,
urychluje léčení a patří
mezi přírodní antibiotika,
které má velmi dobrý vliv
na naše zdraví.

Ostropestřec slouží nejen
jako prevence proti
nemocem, ale pomáhá
například při problémech
s játry, různých zánětech a
čistí organismus od všech
nečistot, se kterými si tělo
samo neporadí. Dokáže
podpořit regeneraci vnitřních orgánů, a především
chrání játra. Bylinný extrakt
obsahuje navíc vitamín C,
který posiluje imunitu.

Už za dávných časů se
užívala třezalka na léčení
močových cest a při
problémech s dýchacím
ústrojím. Je účinná i na posílení emoční rovnováhy a
zlepšení duševního zdraví.
Je výborná pro lepší náladu a má uklidňující vliv na
tělo. Je to přírodní antibiotikum, které pomáhá na
různé záněty a hormonální
problémy.

Kotvičník působí blahodárně na tělo, dodává
mu energii, hormonální
rovnováhu, znásobuje přirozenou obranyschopnost
organismu, napomáhá
správné funkčnosti srdečního, nervového a
dýchacího systému,
má vliv na tlak, cukr a
cholesterol.

Lichořeřišnice pomáhá při
léčbě močových cest a je
účinná u různých zánětů
dýchacích cest. Posiluje
imunitu a léči infekce.Tato
přírodní léčivka likviduje
bakterie, zmírňuje průběh
nemoci a působí jako
přírodní antibiotikum. Má
antibakteriální účinky a
ničí plísně v těle, je dezinfekční.

60 kapslí 8595674628701

60 kapslí 8595674628664

60 kapslí 8595674628688

60 kapslí 8595674628695

60 kapslí 8595674628657

60 kapslí 8595674628671

novinky

DEPRESE BYLINNÁ SMĚS
Bylinný extrakt Deprese umí
navodit ten správný stav klidu
a pohody. Obsahuje bylinky
jako je například Rozchodnice
růžová (kořen), která dokáže
aktivně chránit organismus
a posiluje jeho odolnost vůči
stresovým situacím.
60 kapslí 8595674628718

ˇ V KAPSLÍCH
BYLINNÉ SMESI

DETOXIKACE + JÁTRA
BYLINNÁ SMĚS
Detoxikace bylinný extrakt
obsahuje bylinky, které se o
čištění organismu umí postarat.
Například ostropestřec je velice
výjimečný. Umí čistit játra od
všech nečistot a zánětů, působí
léčivě a regeneruje.
60 kapslí 8595674628725

IMUNITA BYLINNÁ SMĚS

Bylinný extrakt Imunita obsahuje
důležité přírodní pomocníky a
má velký vliv na posílení celé
imunity, zvyšuje obranyschopnost a odolnost vůči nemocem.

60 kapslí 8595674628732

PROSTATA BYLINNÁ SMĚS

Bylinná směs Prostata je spojení
bylinných extraktů a zinku, která
napomáhá k posílení imunity a
zároveň podporuje správnou
funkci prostaty. Například Serenoa pomáhá řešit problém se
zvětšenou prostatou. Vrbovka
má protizánětlivé účinky a bojuje se záněty.
60 kapslí 8595674628749

SPÁNEK BYLINNÁ SMĚS

Bylinná směs Spánek je směsí
aktivních extraktů z bylin, které
ovlivňují kvalitu spánku. Mají
uklidňující účinky na psychiku,
zmírňují dopad stresu a jsou
takovými přírodními antidepresivy. Bylinky mají pozitivní vliv i na
změny nálad a vnitřní třes.
60 kapslí 8595674628756

ˇ
ZAMPIONY
ZAHRADNÍ
ŽAMPIONY ZAHRADNÍ SUŠENÉ

Žampiony jsou výborné pro účely tepelné úpravy
v kuchyni. Hodí se pod maso, do různých zeleninových salátů, do omáček a na těstoviny. Před
použitím se namáčejí v mléce nebo vodě.
Žampiony mají však i léčivé účinky. Potlačují alergie, kožní problémy. Napomáhají redukovat cukr
v těle, jsou oblíbenou pochoutkou při redukčních
dietách, také čistí organismus díky antioxidačním
účinkům. Jsou zdrojem vitamínů B1 a B2, obsahuji
stopové prvky, draslík, fosfor a železo a kyselinu
listovou.
20 g 8595674630353

ˇ
MINI DEGUSTACNÍ
ˇ
ORECHOVÁ
MÁSLA A KRÉMY
Arašídové máslo jemné
50 g 8595674630308
Arašídové máslo
s mléčnou čokoládou
50 g 8595674630346
Arašídové máslo
s hořkou čokoládou
50 g 8595674630339
Arašídové máslo
s bílou čokoládou
50 g 8595674630322

Kešu krém
50 g 8595674630377

Lískooříškový krém
50 g 8595674630384

Pistáciový krém
50 g 8595674630407

Arašídové máslo solené
50 g 8595674630360

Mandlový krém
50 g 8595674630391

BANÁNOVÉ CHIPSY
Smažené a lehce osolené plátky
banánu z certifikovaného BIO zemědělství umí potěšit chuťové pohárky
kdykoliv. Navíc, když jsou připravené
na kokosovém oleji a v žádném
případě na oleji palmovém.
80 g 8595674628152

SVAČINKA EXOTIC

SVAČINKA BOHÉM

Naskočte během mžiku na vlny z
opačných stran zeměkoule, zdravě
mlsejte a užívejte nutriční bohatství,
vitamíny a minerály. Moruše, kokos,
papáju, lískáče a kešu oříšky.

Nechte se unést na vlně nové
energie, inspirace a nápadů.
Bohém vás nastartuje do každého
dobrodružství. Kešu a mandle,
ananas, dýni a klikvu - vzácný druh
brusnice.
60 g 8595674625311

60 g 8595674625328

bylinné

CAJE

RELAX

ENERGIE

HUBNUTÍ

SPÁNEK

Uklidňující bylinky? Patří mezi
ně meduňka, levandule, šalvěj, měsíček a také fenykl. A
všechny tyto rostliny, tolik oblíbené v lidovém léčitelství,
jsme namíchali do čajové
směsi Allnature Relax.

PAMĚŤ

DETOX

Popíjíte rádi indiánské Yerba
maté, ideálně z tradiční
kalabasy? Tak právě
tento lahodný a voňavý
čaj z jihoamerické Cesmíny
paraguajské tvoří základní
kámen naše čaje Allnature
Energie.

Jedním ze základních
kamenů naší směsi je
tradiční léčivá kopřiva, dále
černý bez a máta. Tyto
rostliny podporují pravidelné
vyprazdňování a metabolismus, zároveň však působí i
proti zánětům a nadýmání

Naše směs Allnature Spánek
Bylinný čaj napomáhá díky
směsi meduňky, mateřídoušky, šalvěje, heřmánku,
třezalky, fenyklu a levandule
rychlejšímu usínání a kvalitnějšímu spánku.

Zkouškové? Náročný oráce? Tak to je třeba podpořit
paměť čajem, který je namíchám z kvalitního zeleného
čaje, máty, meduňky, ginkgo biloba a rozmarýnu.

Unikátní složení Allnature Detox čaje napomáhá systematicky celkové detoxikaci
našeho těla, orgánů a jejich
vyladění. A co že to budete
popíjet? Tak například
nejznámější léčivou bylinu
kopřivu, pro lepší vylučování
odpadních látek z těla.

50 g 8595674628046

50 g 8595674628015

50 g 8595674628022

50 g 8595674628008

50 g 8595674628039

50 g 8595674627995

BYLINNÉ KAPKY
ECHINACEA

Díky vnitřnímu užívání tinktury tak
můžeme přírodně podporovat
imunitu, zvyšovat obranyschopnost
organismu v době chřipkových a
jiných virových epidemiích, nebo
tlumit záněty.

KOTVIČNÍK
ZEMNÍ

Pro nesporné přednosti byliny se
v průběhu času začali o kotvičník
zajímat i vědci a laboratoře. Studie
odhalily vysoký obsah saponinů,
flavonoidů, alkaloidů, steroidů,
glykosidů, taninu a vitamínu C.

Echinacea
50 ml 8595674627902

Kotvičník
50 ml 8595674627926

LICHOŘEŘIŠNICE
VĚTŠÍ

Nejúčinnější látky v lichořeřišnici větší
jsou flavonoidy isoquercitrin a kampferol, hořčičné silice a také vitamin
C. Všechny tyto prokazatelně účinné látky jsou významné pro léčbu
zánětů spojených s onemocněním
dýchacích cest a akutními i chronickými záněty močových cest.

Lichořeřišnice
50 ml 8595674627889

OSTROPESTŘEC

Přispívá k dobrému čištění, regeneraci, detoxikaci a funkci jater, a je
tedy vhodná i pro podporu léčby
jaterních onemocnění (záněty
jater, cirhóza nebo vznik žlučových
kamenů).

Ostropestřec
50 ml 8595674627919

ROZCHODNICE
RŮŽOVÁ

Tradiční medicína některé účinky
rozchodnice přirovnává také k
nejkvalitnějším ženšenům a považuje
ji za opravdu silnýprostředek, zvyšující
odolnost organismu a poskytující
celému tělu vyrovnanost a harmonizaci.

Rozchodnice
50 ml 8595674627896

BYLINNÉ KAPKY
BŘÍZA
BĚLOKORÁ

GRAPEFRUIT
JÁDRA

GUARANA

Je skvělá pro příval energie, psychickou i fyzickou vitalitu a boj s únavou
všeho druhu. Za stimulující účinky
Je bohatý na vitamín C, minerály
V herbářích je doporučována při ža- jako je železo, draslík a vápník, nebo může látka guaranin, dnes známá
ludečních a střevních kolikách, nebo na kyselinu listovou a bioflavonoidy, jako přírodní kofein, který narozdíl od
toho v kávě působí dlouhodobě. A
pro správnou funkci močových
látky známé pro své antioxidační
cest. Napomáhá detoxikaci a má působení. Allnature Grapefruit jádra ještě jeden tip - vyzkoušejte guaranu
blahodárný efekt na naše ledviny. jsou tak skvělým a snadným nástro- jako afrodiziakum!
Bříza je vhodná i pro podporu celko- jem pro nastolení mikrobiologické
vé obranyschopnosti organismu a rovnováhy těla.
k normální hladině cholesterolu v krvi.

Bříza bělokorá
50 ml 8595674628107

Grapefruit jádra
50 ml 8595674628114

Guarana
50 ml 8595674628121

JEŘÁB PTAČÍ

Vhodný užívat, když procházíme
zvýšenou námahou a stresem, skvěle působí na celkové osvěžení těla.
Zároveň se mu dle studií připisují silné
imunostimulační účinky a schopnost
upravovat hormonální nerovnováhu
či nepravidelnou menstruaci.

Jeřáb ptačí
50 ml 8595674628091

KONTRYHEL
ŽLUTOZELENÝ

V lidovém léčitelství je kontryhel
znám hlavně pro léčbu ženských
obtíží, především ke zklidnění
menstruace. Nejen ženy však bude
zajímat podpora normální činnosti
cévní soustavy, nebo léčba syndromu těžkých nohou, který se k žilnímu
systému váže.

Kontryhel žlutozelený
50 ml 8595674628084

BYLINNÉ KAPKY
MEDVĚDICE
LÉKAŘSKÁ

TŘEZALKA
TEČKOVANÁ

VRBOVKA

rbka úzkolistá podporuje přirozenou
obranyschopnost organismu nebo
také normální trávení, spojené s
Třezalka se zaručuje o normální
Je znám jako zázrak pro lidi s
funkce a stav mnoha našich orgánů kontrolou tělesné hmotnosti. Studie
hovoří dále o duševním zdraví,
urologickými problémy. Podporuje - například o normální trávení a
celkovém zrelaxování a osvěžení
normální činnost močového měchý- správné funkce dýchacího, kardinašeho těla. Komplexní vlastnosti
ře i ledvin a díky obsahu fenolových ovaskulárního a trávicího systému.
ocení každý, kdo chce vyladit svoje
glykosidů, tříslovin, flavonoidů, silic či Pozadu nezůstává ani emoční
tělo na všech úrovních
kyseliny mravenčí a citronové jde o rovnováha a duševní zdraví, pro
silný antioxidant, tedy látku omezující správnou relaxaci našeho ducha
aktivitu volných radikálů.
i mysli.

Medvědice lékařská
50 ml 8595674628138

Třezalka tečkovaná
50 ml 8595674628053

Vrboka
50 ml 8595674628060

ZLATOBÝL
OBECNÝ

Schopnosti byliny s latinským názvem
Solidago virgaurea se celkově
zaměřují na močovou soustavu, kde
dle slov zkušených léčitelů zabírá
na rozpouštění kaménků, potíže s
prostatou či záněty močových cest.

Zlatobýl obecný
50 ml 8595674628145

ŽENŠEN
PRAVÝ

Bdělost, pomoc s vypořádáním se s
únavou, přirozená obranyschopnost
imunitního systému, paměť, duševní
výkonnost nebo udržování normální
hladiny glukózy v krvi - to všechno
jsou úžasné schopnosti této rostliny,
která je zároveň antioxidantem.

Ženšen pravý
50 ml 8595674628077

LAHŮDKOVÉ
DROŽDÍ

Jde doslova o superpotravinu, která je lehce nasládlá a voní po oříšcích. To především díky svému
melasovému základu a tradiční výrobě, bez přidání emulgátorů. Dochucování pokrmů lahůdkovým
droždím jednoduše prospívá komplexně celému
našemu tělu a navíc díky nekvasícímu účinku není
náročné pro naši střevní mikroflóru.

100 g 8595674627988

ČERVENÁ
ŘEPA

Červená řepa je mimořádnou superpotravinou,
možná snad jednou z nejhodnotnějších vůbec.
Náš Allnature prášek z červené řepy představuje
jednoduchou cestu, jak všechny benefity červené
řepy využívat, navíc v přísné BIO kvalitě. Prášek se
hodí na dochucování mnoha jídel a je radost s ním
v kuchyni experimentovat.

100 g 8595674627971

KONOPNÁ
MOUKA

Mezi přednostmi mouky z konopí je i zástup minerálů - hořčíku, mědi, zinku nebo železa a vitamínů
z komplexu B a vitamín E. A navíc se s ní skvěle
pracuje v kuchyni! Doporučujeme zkusit konopné
koláčky, buchty, či palačinky. A chuť? Krásně
jemná po oříšcích!

200 g 8595674627964

ORÍŠKOVÉ KRÉMY
MANDLOVÝ KRÉM

ARAŠÍDOVÉ MÁSLO

Mandlové krém je pochoutka plná energie
a vůbec nejzdravější máslo ze všech
ořechových druhů. Obsahuje mnoho
zdravých tuků a nutričně hodnotných živin.
Mandle jsou jedním z nejbohatších rostlinných zdrojů vápníku a fosforu. Obsahují
také značné množství hořčíku, draslíku a
železa. Při výrobě je využíváme pražené
ve své přírodní slupce a výsledná lahodná
chuť je čistě naturální.
220 ml 8595674627278
500 ml 8595674627285

Arašídové máslo je bohatý zdroj bílkovin a
zdravých tuků. Obsahuje nenasycené mastné
kyseliny, vitamíny, minerály a sacharidy. V
arašídovém másle dále nalezneme vitaminy E,
B1 a B3, koenzym Q10, kyselinu listovou, hořčík
a fosfor. Můžete si ho namazat na pečivo,
přidat do kaše nebo k ovoci. Vychutnáte si jej
nasladko i naslano.
220 ml 8595674627544
500 ml 8594182009675

KEŠU KRÉM

140 ml 8595674627872

LÍSKOOŘÍŠKOVÝ KRÉM

220 ml 8595674627759

PISTÁCIOVÝ KRÉM
140 ml 8595674627865

ARAŠÍDOVÁ MÁSLA
s mléčnou, hořkou i bílou čokoládou

Baví nás vymýšlet nové chutě. A proto jsme do našeho delikátního arašídového
másla zamíchali mléčnou, hořkou a bílou čokoládu. Ta dělá chuť ještě plnější a
výraznější. Zachovány byly všechny benefity arašídového másla - tedy bohaté
zdroje bílkovin, zdravých tuků, vitamínů E, B1 a B3, minerálů a sacharidů.

solené

Arašídové máslo solené
220 ml 8595674627933

Arašídové máslo s
mléčnou čokoládou
220 ml 8595674627520

Arašídové máslo s
bílou čokoládou
220 ml 8595674627520

Arašídové máslo s
hořkou čokoládou
220 ml 8595674627520

SÓJOVÉ VÝROBKY
SÓJOVÉ KOSTKY BIO

SÓJOVÉ OMÁČKY
SHOYU - SÓJOVÁ
OMÁČKA BIO

Shoyu je tradiční sójová
omáčka, která pochází z
Číny. Neobsahuje žádné zvýrazňovače chuti, barviva ani
umělá sladidla. Je vyráběna
ze sójových bobů, pšenice
a fermentačního činidla. Má
lehce nasládlou chuť. Zvýrazní
a prohloubí chuť jakéhokoliv
pokrmu.

TAMARI - SÓJOVÁ
OMÁČKA BIO

Tamari je sójová omáčka,
která vzniká jako vedlejší
produkt při výrobě miso pasty.
Je přirozeně bezlepková.
Oproti shoyu je tmavší, hustší
a chuťově výraznější. Hodí se
k použití při tepelné úpravě udrží si svojí chuť i aroma.

Začínáte s vegetariánstvím nebo veganstvím? Sójové kousky
vám pomohou nahradit maso a skvěle se pochutnáte, díky
schopnosti sójy vázat chutě. Sója je doslova mimořádná
plodina a významný zdroj rostlinných bílkovin a proteinů. V
kuchyni vám s ní doporučujeme zkoušet různé marinády a
pokud je spěch, stačí sóju pouze povařit v nálevu s bujonem
a trochou sojovky Tamari nebo Shoyu a přidat do jídla. Allnature Sójové kousky jsou v BIO kvalitě.

SÓJOVÝ GRANULÁT BIO

Hledáte náhražku za mleté
maso? Sójový granulát zvládne to i mnohem více, především díky svojí schopnosti vázat
skvěle chutě. Proto ke startu s
vegetariánstvím a veganstvím
doporučujeme právě sojový
granulát. Oblíbíte si ho jako
jídlo na cesty, do krabičky do
práce a uvidíte, co všechno
s ním vymyslíte - od asijských
receptů pro různá zapékaná jídla a omáčky. Dobře
připravený bude chutnat i těm
největším odpůrcům zdravé
výživy, protože jednoduše nepoznají, že jde o sojové maso.

Shoyu - sójová omáčka BIO
250 ml 8595674627223

Sójový granulát BIO
250 g 8595674627230

Tamari - sójová omáčka BIO
250 ml 8595674627254

Sójové kostky BIO
120 g 8595674627247

BIO KORENÍ

Dodejte vašim pokrmům
nezapomenutelnou chuť a vůni
s kořením značky Allnature.

Bazalka drcená BIO 15 g
Oregáno drcené BIO 10 g
Hřebíček celý BIO 20 g
Kari koření BIO 35 g
Kmín celý BIO 30 g
Kmín mletý BIO 30 g
Pepř černý celý BIO 30 g
Pepř černý mletý BIO 30 g

8595674626486
8595674626448
8595674626462
8595674626455
8595674626493
8595674626509
8595674626424
8595674626431

Rozmarýn řezaný BIO 20 g
Skořice mletá Cassia BIO 30 g
Tymián drcený BIO 15 g
Kurkuma prášek BIO 50 g
100 g

8595674626417
8595674626479
8595674626400
8594182006650
8594182006667

KREMELINA

Křemelina dodává organismu přírodní a snadno vstřebatelný organický křemík včetně celé řady
důležitých stopových prvků. Napomáhá detoxikaci organismu, odstraňuje nežádoucí bakterie a jiné
látky z těla, vyživuje vlasy, nehty, pokožku a přispívá k přirozené obranyschopnosti.

Ve spojení s kakaem
navíc působí antioxidačně.
Ve spojení se skořicí
navíc působí antioxidačně
a podporuje trávení.

Křemelina 300 g
Křemelina 200 cps

8594182009439
8594182000238

Ve spojení s

banánovým práškem
navíc skvěle chutná.

Křemelina Skořice 300 g 8594182002331
Křemelina Kakao 300 g 8594182002348
Křemelina Banán 300 g 8595674626806

DRAČÍ KREV

ARGANOVÝ OLEJ

Arganový olej je jedním z nejvzácnějších
olejů na světě. Má blahodárné účinky
na pokožku, pleť, nehty i vlasy. Má silný
antiofidační efekt, lehce se vstřebává a
nezanechává vaši pokožku mastnou.

Arganový olej 100 ml
8595674626073

Má vysoký obsah přírodních aktivních
látek jako jsou alkaloidy, flavonoly,
diterpeny a proanthocyanindiny a
další. Nejčastěji je užívána vnitřně jako
doplněk stravy. Právě v peru je také
používána na drobná poranění kůže
a při kousnutí hmyzem.

Dračí krev 30 ml

8595674626202

KOLAGEN

Sypký přírodní kolagen pro hloubkovou péči o vaši pleť. Pomáhá
udržovat pleť hydratovanou
a pružnou i s přibývajícím věkem.
Rozpustný a chuťově neutrální
pro snadné každodenní užívání.

KOLAGEN Original
premium 200 g
8595674625113

DOPLNKY STRAVY v kapslích a tabletách
MOŘSKÝ KOLAGEN +
VIT. C + VIT B3
Vstřebatelná forma
kolagenu pro boj proti
vráskám, společně s
důležitými vitamíny C a
B3 – Niacinem. Jedná
se o čistě přírodní, mořský kolagen, získávaný
ze studenovodních ryb.
Tělo s ním tak může
pracovat, jako kdyby si
jej vyrobilo samo.
30 cps. 8595674626851

D

R
OP

OD

EJ

D

R
OP

OD

EJ

60 cps. 8594182001945

MORINGA
Moringa podporuje normální hladinu glukózy v
krvi. Její listy, pocházející z podhůří Himalájí,
obsahují esenciální
aminokyseliny, vitamín
E, beta karoten, kyselinu
listovou a velké množství
vápníku.
60 tbl. 8594182002904

SLÁVKA JEDLÁ

60 cps. 8595674626844

30 cps. 8595674626813

Zelená kávová zrna jsou
zrna kávy typu arabica,
která ještě nebyla pražena. Obsahují fenolické
sloučeniny, z kterých je
nejdůležitější kyselina
chlorogenová, ta je
řazena mezi antioxidanty
a používá se ke zvýšení
metabolismu.

AÇAI BERRY

Superpotravina plná
vitamínů a minerálů.
Obsažené antioxidanty
pročišťují tělo, čímž pomáhají při předčasném
stárnutí. Pozitivně působí
na oběhový systém.

ZELENÁ KÁVA
1000 MG
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Slávka jedlá pochází z
Nového Zélandu. Je to
jeden z největších druhů
mušlí. Od ostatních se liší
svým tmavě hnědo-zeleným zbarvením skořápky
a zeleným lemem kolem
okrajů, připomínajícím
ústa.

GOJI BERRY

PIPERIN

60 tbl. 8594182001969

60 tbl. 8595674626868

Rychlý způsob užívání
mnoha vitamínů, karotenoidů a minerálů.
Díky polysacharidům je
výborným antioxidantem. Ty také posilují
imunitu, srdce, cévy a
oči. Příznivě působí
také na stres.

Piperin je ideální pomocník při hubnutí. Molekuly
piperinu mají silné
odtučňovací vlastnosti.
Používáním piperinu se
nám zvyšuje vyměšování
trávicích šťáv a urychluje se proces hubnutí.
Snižuje se také výskyt
žaludečních vředů.

KURKUMA S PEPŘEM
Kurkuma a černý pepř
mají velký význam
pro trávicí systém a
působí jako antioxidant.
Podporují správnou
činnost jater, nervového
systému, krevního oběhu,
dýchacího systému a
normální stav pokožky.
Kurkuma má mimo jiné i
protizánětlivé účinky.
30 cps. 8595674626837

AKTIVNÍ UHLÍ

Čistě přírodní Allnature
Aktivní uhlí ve formě
kapslí, umožňuje mít
zažívání a nežádoucí
plyny pod kontrolou díky
pórovité struktuře, která
zvětšuje vnitřní povrch
a maximálně pohlcuje
škodlivé látky. Lze užívat
před jídlem nebo ihned,
v případě problémů.
30 cps. 8595674626820

KOKOSOVÝ OLEJ

SPIRULINA BIO

CHLORELLA BIO

Kapsle umožňují rychlý
a jednoduchý způsob
užívání kokosového
oleje té nejvyšší kvality,
který oceníte nejen
na cestách. Perfektní
zdroj mastných kyselin s
vysokým obsahem
kyseliny laurové.

Spirulina obsahuje řadu
vitamínů, minerálů
a aminokyselin. Je
řazena mezi potraviny
s nejvyšším obsahem
bílkovin. Představuje tak
náhradu za proteinové
přípravky ze živočišných
zdrojů.

Sladkovodní řasa
chlorella pomáhá k
detoxikaci organismu,
reguluje hladinu cholesterolu, dodává energii,
snižuje riziko vzniku
srdečních a cévních
onemocnění.

60 cps. 8594182001952

240 tbl. 8594182002478

450 tbl. 8594169620978

BERBERIN EXTRAKT
98% 500 MG

Berberis aristata
neboli Dřišťál osinatý
napomáhá k normální
činnosti kardiovaskulárního systému a
hladině cholesterolu
v krvi. Extrakt z kořene
tohoto keře podporuje
normální činnosti jater.
Podporuje normální
hladinu glukózy v krvi.
60 cps. 8595674626134

ČESNEK 1500 MG

Přírodní posilovač imunity, který znaly už naše
babičky. V praktických
kapslích, které vás ušetří
nepříjemného zápachu.
Podporuje normální činnost srdce i vaši duševní
pohodu.

100 tbl. 8595674624673

ŽENŠEN INDICKÝ
500 MG

Ženšen indický neboli
Withania somnifera
napomáhá k duševnímu
zdraví a relaxaci. Příznivě
působí na duševní
a kognitivní činnosti,
koncentraci a pomáhá
při únavě. Působí jako
antioxidant a podporuje
normální stav pokožky.
60 cps. 8595674626141

ROZCHODNICE
RŮŽOVÁ 500 MG

Rozchodnice růžová neboli Rhodiola
rosea zvyšuje odolnost
nervového systému při
únavě a stresu. Působí
na kognitivní a duševní
výkonnost. Podporuje
kondici a fyzický výkon.
Zároveň působí jako
antioxidant a podporuje
normální trávení.
60 cps. 8595674626158

FORSKOLIN PREMIUM
FORTE 400 MG
Extrakt z kořene Kopřivy
indické neboli Coleus
Forskohlii). Je velmi
oblíbený u sportovců a
při hubnutí. Podporuje
přeměnu tuků neboli
metabolismus lipidu a
zároveň napomáhá
při kontrole tělesné
hmotnosti.

60 cps. 8595674626165

L-TRYPTOFAN
200 MG/2,5 MG VIT B6
Zdroj důležité esenciální
aminokyseliny podporující duševní zdraví.
Pravidelné užívání kapslí
L-tryptofanu pomáhá
našemu nervovému
systému zvládat stresové situace či úzkostné
stavy.

60 tbl. 8595674625144

VITAMÍNY
VITAMÍN D3+K2
PREMIUM

B-KOMPLEX + BIOTIN

Doplňte kombinaci vitamínů skupiny B v jedné
tabletě. Vitamíny skupiny
B plní v lidském těle řadu
důležitých funkcí. Jsou
rozpustné ve vodě a
nezbytné pro správné
fungování metabolismu.

Vitamín C, známý také
jako kyselina L-askorbová, je antioxidant a
pomáhá chránit buňky
před oxidačním stresem. Přispívá k normální
tvorbě kolagenu, funkci
imunitního systému a
normální činnosti nervové soustavy.

VITAMÍN C 1000 MG

VITAMÍN C
PRÁŠEK PREMIUM

120 tbl. 8595674626127

120 cps. 8595674626110

60 cps. 8595674626097

250 g 8595674626103

Vitamín D přispívá k
udržení normálního stavu
kostí a zubů a k normální
hladině vápníku v krvi.
Vitamín D3 je přirozeně
se vyskytující forma
vitamínu D. Vitamín
K přispívá k udržení
normálního stavu kostí a
srážlivosti krve.

CÍNSKÉ HOUBY v kapslích
Čínské houby v kapslích se snadno dávkují a rychle
se stanou oblíbeným doplňkem vaší stravy.

SHIITAKE

Česky houževnatec
jedlý, které jsou pro
svůj vysoký obsah
aminokyselin, vitamínů a
minerálů nazývány také
jako „královny hub“.
Shiitake obsahuje lentinan, polysacharid, který
významným způsobem
posiluje imunitní systém
a zvyšuje přirozenou
obranyschopnost.
100 cps.
8595674624154

CHAGA

Chaga (rezavec šikmý)
roste na kmenech
sibiřských bříz. Tradiční
čínská medicína tuto
houbu využívá k podpoře přirozené obranyschopnosti organismu.
Chaga obsahuje betulin
a kyselinu betulinovou.
Betulin má protizánětlivé
účinky.
100 cps.
8595674624192

REISHI

Houba Reishi (Lesklokorka lesklá) posiluje
přirozenou obranyschopnost organismu,
pomáhá zajišťovat
normální funkci oběhové soustavy a přispívá
k udržení normální
hladiny cholesterolu
v krvi.
100 cps.
8595674624161

HERICIUM
KORÁLOVEC JEŽATÝ

Korálovec ježatý (Hericium) patří v tradiční
čínské medicíně mezi
nejoblíbenější houby.
Obsahuje velké množství beta glukanů, které
posilují imunitní systém
a mají antioxidační
vlastnosti. Dále houba
obsahuje 19 volných
aminokyselin.
100 cps.
8595674624208

CORDYCEPS

Cordyceps sinensis
(Housenice čínská)
obsahuje látky, které
mají blahodárný vliv
na lidský organismus
(vitamíny, minerály,
bílkoviny, aminokyseliny
nebo koenzym Q10).
Pro obsah těchto látek
je tato houba velmi
oblíbená zejména mezi
vrcholovými sportovci.
100 cps.
8595674624178

MAITAKE

Maitake (trstnatec lupenitý) je chutná houba,
které tradiční čínská
medicína přisuzuje také
významné léčivé účinky.
Maitake je bohatá polysacharidy, alfa-gukany
a beta-glukany. Beta-glukany mají antioxidační
vlastnosti a zároveň mají
schopnost posilovat
imunitní systém.
100 cps.
8595674624185

AURICULARIA
JIDÁŠOVO UCHO

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

Auricularia je známá
především jako Jidášovo ucho. Jidášovo ucho
je bohaté na bílkoviny,
minerály (zejména draslík a vápník, v menším
množství také fosfor,
hořčík a sodík), vlákninu,
polysacharidy a vitamíny skupiny B.

Hlíva ústřičná (pleurotus
ostreatus) je jednou z
nejznámějších hub u
nás. Vyniká svou lahodnou chutí a vysokým
obsahem beta-glukanů, které jsou známé
pro svou schopnost
posilovat imunitní systém a zároveň působí
antioxidačně.

100 cps.
8595674624215

100 cps.
8595674624222

ŠTÁVY

Skvělé šťávy jako doplňky stravy. Šťávy lze užívat samostatně, zředěné vodou nebo
je přimíchat do šťáv, koktejlů, smoothie, dezertů nebo zmrzlin.

AÇAI
BERRY BIO
100% bio pyré z
plodů tropické palmy Açai má blahodárné účinky.
Obsažené antioxidanty - antokyany
pročišťují tělo, čímž
pomáhají při předčasném stárnutí.
Pozitivně působí na
oběhový systém.
500 ml 8594158030566

GOJI
PREMIUM
BIO
Šťáva z goji je
díky polysacharidům výborným
antioxidantem.
Polysacharidy také
posilují imunitu,
srdce, cévy a oči.
Příznivě působí i
na stres. Goji dále
obsahuje velké
množství karotenoidů, vitamínů a
minerálů.
500 ml 4260083990209
1 000 ml 4260071640109

ALOE FEROX
PREMIUM

ALOE VERA
BIO a PREMIUM

Čistá šťáva z celých
listů rostliny aloe
ferox vyniká množstvím vitaminů a minerálů. Detoxikuje a
přispívá k přirozené
obranyschopnosti.
Podporuje normální
stav pokožky, vlasů
a nehtů a také
pomáhá k úlevě při
premenstruačním
syndromu.

100% šťáva z
aloe vera má
detoxikační účinky
a podporuje
obranyschopnost
těla. Pomáhá při
problémech s
napětím či únavou. Má příznivý
vliv na normální
stav pokožky a na
normální hladinu
glukózy v krvi.

1 000 ml 4260071640130

500 ml 8594167070041
1 000 ml 4260083990063
premium 1 000 ml 4260071640055

GRANÁTOVÉ
JABLKO
PREMIUM BIO

GRAVIOLA
PREMIUM

Granátové jablko
obsahuje draslík,
který podporuje
přenos nervových
impulzů a svalovou
aktivitu. Je také
bohaté na vlákninu.
Díky taninům je
šťáva z tohoto ovoce mimořádným
antioxidantem.

Nejdůležitější složkou gravioly jsou
anonacetogeniny.
Ty napomáhají k
zániku rakovinových buněk a
zároveň neničí ty
prospěšné, mají
silné protinádorové
účinky. Ochraňují i
imunitní systém.

1 000 ml 4260071640062

500 ml 4260071640192

ARONIE
PREMIUM
BIO

100% šťáva z
aronie černé je
známá pro své
detoxikační účinky.
Je také bohatá
na vitamin C, který
přispívá ke správné
funkci nervového a
imunitního systému.
Obsažený hořčík
pomáhá snižovat
únavu.
1 000 ml 4260071640147

RAKYTNÍK
BIO
Rakytník podporuje
trávení. Je bohatý
na řadu vitamínů.
Pomáhá při plicních onemocněních a podporuje
normální činnost
kardiovaskulárního
systému. Přispívá
k přirozené funkci
prostaty a zlepšuje
stav pokožky.
500 ml 4260045597149

BRUSINKA
PREMIUM
BIO
Proantykyanid
(PAC) přispívá k vyplavování bakterií
a brání tak vzniku
zánětu ledvin a
močového měchýře. Zahuštěná
tříslovina zamezuje
usazování bakterií v
močovém ústrojí.
500 ml 4260071640154

NONI
PREMIUM
BIO
Noni je vitamínovou bombou - kolem 100 vitamínů.
Největší podíl tu
má vitamín C, který
stimuluje imunitní
systém. Dalšími
složkami jsou minerály - sodík, draslík,
železo, mangan,
hořčík a selen.
500 ml 8594158030634
1 000 ml 4260071640048

SIRUPY

Lahodně sladké sirupy dodají dokonalou chuť vašim zmrzlinovým pohárům,
kaším, palačinkám, kávě a dalším nápojům.

AGÁVOVÝ
SIRUP BIO
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AGÁVOVÝ
SIRUP JAHODA BIO
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AGÁVOVÝ
SIRUP SKOŘICE BIO

Bio sirup z kaktusů agáve
v nejvyšší kvalitě s nízkým
glykemickým indexem je
výbornou alternativou sladidla vhodnou na pečení,
na palačinky, k doslazení
teplých nápojů, limonád,
smoothie nebo jen tak na
mlsání.

Lákavá kombinace agávového sirupu a voňavé
jahodové šťávy (obojí v
BIO kvalitě), kterou si zamilujete. Dobrou zprávou je,
že agávový sirup má nízký
glykemický index, mohou
si ho tedy dopřát i diabetici nebo ti, kteří dodržují
redukční dietu.

Lahodná kombinace agávového sirupu s extraktem ze
skořice v BIO kvalitě potěší
Vaše smysly. Sladivost agávového sirupu je zhruba o 30
% vyšší, než sladivost klasického rafinovaného cukru.

250 ml / 350 g
8594182005516

250 ml / 350 g
8594182009828

250 ml / 350 g
8594182009866

AGÁVOVÝ
SIRUP VANILKA BIO
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AGÁVOVÝ
SIRUP KARAMEL BIO

D

R
OP

OD

EJ

AGÁVOVÝ
SIRUP ČOKOLÁDA BIO

Voňavé spojení agávového sirupu s extraktem z
vanilky v BIO kvalitě. Agávový sirup vyniká o zhruba
30 % vyšší sladivostí než má
klasický rafinovaný cukr.

Agávový sirup s karamelem v BIO kvalitě
se zhruba o 30 % vyšší
sladivostí, než má běžný
rafinovaný cukr. Má
nízký glykemický index,
je tedy vhodný i pro
diabetiky nebo během
redukční diety.

Sladká souhra agávového sirupu a čokolády
v BIO kvalitě si Vás získá.
Má zhruba o 30 % vyšší
sladivost než běžný rafinovaný cukr, pro dosažení
dokonale sladké chuti ho
tedy spotřebujete relativně málo.

250 ml / 350 g
8594182009835

250 ml / 350 g
8594182009859

250 ml / 350 g
8594182009842

CUKR DATLOVÝ BIO

přírodní

BIO CUKRY
A SLADIDLA
KOKOSOVÝ CUKR BIO

Má nízký glykemický index,
a proto je vhodný i pro
diabetiky. Kokosový cukr je
bohatý na vitamíny skupiny
B, minerální látky jako hořčík,
draslík, zinek či železo. Nechybí
mu ani důležité antioxidanty a
14 druhů aminokyselin.

250 g 8594182000207

KAROB - SVATOJÁNSKÝ
CHLÉB PRÁŠEK BIO
Karob, též nazývaný jako
svatojánský chléb, je díky své
chuti skvělý jako náhrada
kakaa, čokolády nebo jako
přírodní sladidlo. Vyrobte si z
karobu lahodný čokoládový
nápoj, upečte čokoládový
dezert nebo ho přidejte do
kaše.
200 g 8595674626974

Přinášíme vám revoluci v slazení.
Zapomeňte na bílý rafinovaný
řepný cukr, vsaďte na zdravější
alternativy sladidel. Při totožné
či velmi podobné sladivosti
dodají Vašemu tělu více, než jen
prázdné kalorie.

Datle jsou sladce chutnající
ovoce, které je díky tomu
vhodné nejen k přímé konzumaci, ale také ke slazení.
Datlový cukr obsahuje velké
množství vlákniny, vitamínů a
minerálů a skvěle se hodí k doslazování kaší, do raw dezertů
nebo na pečení.

250 g 8595674626387

CUKR TŘTINOVÝ
RAW/BIO

CUKR TŘTINOVÝ
MOUČKA BIO

100% BIO třtinový cukr, který je
vyroben z cukrové třtiny, který
přirozeně obsahuje melasu. Ta
má příjemnou karamelovou
chuť a obsahuje řadu vitamínů a minerálů. Patří mezi zdravější alternativy rafinovaného
bílého řepkového cukru.

100% BIO třtinový cukr, který je
vyroben z cukrové třtiny, který
přirozeně obsahuje melasu. Ta
má příjemnou karamelovou
chuť a obsahuje řadu vitamínů a minerálů. Patří mezi zdravější alternativy rafinovaného
bílého řepkového cukru.

250 g 8595674626370

250 g 8595674626394

XYLITOL

ERYTHRITOL

250 g 8595674624772
500 g 8595674624789

200 g 8595674620804
500 g 8594182009897

Xylitol vyniká nízkým glykemickým indexem a má zhruba o
40 % méně kalorií než klasický,
rafinovaný cukr. Xylitol je 100%
rozpustný ve vodě a má
sladkou, osvěžující chuť. Má
schopnost neutralizovat kyselý
zubní plak a pomáhá zuby
mineralizovat.

Jedna z nejlepších variant
náhradního sladidla. Sladivost
erythritolu je podobná jako
sladivost cukru, neobsahuje ale žádné kalorie. Má
glykemický index 0, nezvyšuje
hladinu cukru v krvi a nemá
vliv ani na hladinu inzulinu. Je
tedy vhodný i pro diabetiky
nebo během hubnutí.

SUL
HIMALÁJSKÁ SŮL RŮŽOVÁ

HIMALÁJSKÁ SŮL ČERNÁ

MOŘSKÁ SŮL JEMNÁ

Himalájská sůl z pákistánských hor je růžová
nerafinovaná přírodní sůl s množstvím
vitamínů a minerálů bez přidaných látek.
Himalájská sůl může plně nahradit stolní soli,
můžete ji využít také do koupele nebo k
přípravě pleťových masek. Hrubá sůl je ideální
do mlýnků.

Černá vulkanická sůl má specifickou vůni a
chuť. Je skvělá jako přísada do salátů nebo
jako náhrada vaječných pokrmů ve veganské kuchyni.

Čistě přírodní, přirozená sůl z širých dálek
oceánu, získána odpařováním na slunci a
bez stop jakýchkoliv chemikálií. Ideálně pro
dochucení jídel, ale i pro vlastní krásu. Mořská
sůl je totiž plná minerálních látek a vhodná
jako přírodní tělový peeling.

růžová jemná 250 g
růžová jemná 500 g
růžová hrubá 250 g
růžová hrubá 500 g

8594182004298
8594182004304
8594182006698
8594182006711

černá jemná 250 g 8594182006766
černá jemná 500 g 8594182006827

mořská jemná 250 g 8595674627216

panenské

OLEJE
lisované za studena
do kuchyně i na tělo

Dýňový olej
Za studena lisovaný dýňový olej se
využívá k léčbě problémů s prostatou.
Má antioxidační a protizánětlivé
účinky. Uplatnění najde i v péči
o pokožku, nehty a vlasy, které
zanechává dokonale hydratované.
Konopný olej
Za studena lisovaný konopný olej je
ideální k dochucování těstovin, dipů
a salátů. Uplatnění najde i v péči
o pokožku, kterou zanechává
dokonale hydratovanou a působí
protizánětlivě.
Lněný olej
Za studena lisovaný lněný olej je
jedinečný zdroj nutričně hodnotných
látek. Ideální do salátů, omáček
a dipů. Aplikovat jej můžete také na
vlasy, které zanechá výrazně posílené.

Dýňový olej
250 ml
8594182007886

Konopný olej
250 ml
8594182007909

Lněný olej
250 ml
8594182007893

Ostropestřecový olej
Za studena lisovaný ostropestřecový
olej je díky své zajímavé, mírně
nahořklé chuti určen zejména
k dochucování salátů, kde jeho
chuť plně vynikne. Použít jej lze i jako
masážní olej.
Ostropestřecový olej
250 ml
8594182007862

KOKOS

Kokos je plod palmy, který se vyznačuje jako tvrdý velký, hnědý,
kulatý plod, který uvnitř ukrývá poklad.
KOKOSOVÝ OLEJ
PANENSKÝ BIO

KOKOSOVÝ
SIRUP BIO

Jemný kokosový olej v bio kvalitě je jedinečný produkt, který využijete v kuchyni na
smažení, pečení, ale i jako přísadu do omáček. Své místo najde i v kosmetice, pečuje
o suchou pokožku, pleť, vlasy i nehty.

Bio kokosový sirup s karamelovou chutí a vůní s podtóny
kokosu má nízký glykemický
index a využijete ho nejlépe
při pečení zákusků, zálivek
do salátů, do teplých i
studených nápojů nebo k
doslazení cereálií.

200 ml 8594182001976
500 ml 8594182001983
1 000 ml 8594182001990

KOKOSOVÉ PLÁTKY

Kokosové chipsy jsou
jednou z mnoha variant
jak využít a zkonzumovat
bílou dužinu kokosového
ořechu. Jsou elegantní
alternativou strouhaného kokosu.
50 g 8594182003321

350 ml 8594182005813

KOKOS STROUHANÝ
Sníh, který neroztaje,
ale ochutí a ovoní Vaši
domácí bábovku o
exotickou chuť kokosu.
Strouhaný kokos nesmí
chybět v žádné kuchyni.
80 g 8594182003314

KOKOSOVÉ
MLÉKO BIO

KOKOSOVÉ MLÉKO
SUŠENÉ BIO

KOKOSOVÝ
CUKR BIO

KOKOSOVÁ
MOUKA BIO

Kokosové mléko je chutnou alternativou mléčných nápojů. Je vhodné
pro vegetariány, vegany
a osoby citlivé na laktózu.
Mléko s jemně nasládlou
chutí se hodí do asijské
kuchyně, do polévek,
dezertů nebo koktejlů.

100% BIO sušené kokosové mléko je vhodnou
alternativou pro osoby
citlivé na laktózu, vegany i vegetariány. Mimo
jiné obsahuje vápník,
draslík a hořčík. Neobsahuje žádný přidaný cukr.

100% přírodní nerafinovaná alternativa běžných sladidel s nízkým
glykemickým indexem,
která má jedinečnou
chuť s karamelovým
podtónem.

Přirozeně bezlepková
kokosová mouka se lisuje z kokosové dužiny.
Díky vysokému obsahu
bílkovin je vhodná pro
vegetariány a vegany.

100 g 8595674626288
200 g 8595674626196

250 g 8594182000207

200 g 8594182002249

400 ml 8594182002201

SUPERPOTRAVINY - PRÁŠKY
Vynikají vysokým obsahem vitamínů, minerálů, stopových prvků, aminokyselin, enzymů, vlákniny a antioxidantů
prospěšných pro naše zdraví.
PSYLLIUM BIO

KURKUMA
PRÁŠEK BIO

GUARANA
PRÁŠEK BIO

KELP
PRÁŠEK BIO

Guarana prášek přirozeně obsahuje kofein a
působí tak proti únavě
a vyčerpání. Podporuje
fyzickou i psychickou
vitalitu a imunitní systém.

Kelp je zdrojem základních živin a stopového
jódu. Ten se v těle neukládá a proto je nutné
ho pravidelně doplňovat
prostřednictvím potravy.

80 g 8595674626189

100 g 8595674626172

MACA PRÁŠEK
BIO RAW

KAKAOVÝ PRÁŠEK
BIO RAW

KOKOSOVÝ
CUKR BIO

KOKOSOVÁ
MOUKA BIO

Maca zvyšuje hladinu
kyslíku v krvi, čímž
dodává vitalitu a výdrž.
Pozitivně ovlivňuje paměťové funkce mozku.
Podporuje fyzické i
duševní zdraví.

Kakao se řadí mezi
superpotraviny díky vysokému obsahu minerálů,
vitaminů, antioxidantů
a enzymů. Na lidský
organismus má stimulující
a povzbuzující účinky.

100% přírodní nerafinovaná alternativa běžných sladidel s nízkým
glykemickým indexem,
která má jedinečnou
chuť s karamelovým
podtónem.

Přirozeně bezlepková
kokosová mouka se
lisuje z kokosové dužiny.
Díky vysokému obsahu
bílkovin je vhodná pro
vegetariány a vegany.

200 g 8594182002324

200 g 8594182002447

250 g 8594182000207

200 g 8594182002249

CHLORELLA
PRÁŠEK BIO

SPIRULINA
PRÁŠEK BIO

MLADÝ
JEČMEN BIO

MORINGA
PRÁŠEK RAW

Sladkovodní řasa chlorella má antioxidační
účinky a podporuje
správnou činnost střev
a jater, vitalitu, energii,
přirozenou obranyschopnost a pročišťuje
organismus.
100 g 8594182002300

Spirulina v bio kvalitě
je bohatým zdrojem
bílkovin. Pomáhá zvyšovat obranyschopnost
organismu, podporuje
přirozený metabolismus
a vitalitu.

Prášek z mladého
ječmene obsahuje
množství prospěšných látek. Přispívá k
hloubkové detoxikaci, a
tím pomáhá tělu získat
energii, vitalitu a posílit
imunitu.
250 g 4260071640253

Všestranná potravina
s množstvím vitaminů
a proteinu je vhodná
pro sportovce, vegany
a osoby se zdravým
životním stylem. Pomáhá odstraňovat z těla
škodlivé látky.
200 g 8594182002508

100 g 8594182002317

Obsahuje více než 80
% rozpustné vlákniny.
Pomáhá udržovat
správnou hladinu cholesterolu a lipidů. Snižuje
riziko zácpy a průjmu,
podporuje normální
funkci střev.

Silný antioxidant, příznivě
působí na imunitní
systém. Hodí se skvěle
do rýže, kuskusu, pomazánek, polévek, kterým
dodá krásnou barvu.

150 g 8594182002515
300 g 8594182003215

50 g 8594182006650
100 g 8594182006667

rostlinné

PROTEINY

Konopný protein

Kvalitní dávka bílkovin
s dokonalou rovnováhou
všech aminokyselin.

Dýňový protein

Je ideální alternativou k
syrovátkovému proteinu.

Hrachový protein

Lněný protein

Zdroj vlákniny a esenciálních mastných kyselin.

Slunečnicový protein

Vhodná volba pro profesionální i rekreační sportovce.

Je výborným zdrojem bílkovin a ideální alternativou Mungo protein
Je fantastickým zdrojem
pro osoby trpící alergií na
vysoce kvalitních bílkovin.
laktózu.

Rýžový protein

S vysokým obsahem proteinů vhodný pro zdravý
jídelníček.

Konopný protein 50% BIO 200 g
Dýňový protein 55% BIO 200 g
Hrachový protein 80% BIO 200 g
Lněný protein 30% BIO 200 g
Mungo protein 80% BIO 200 g
Slunečnicový protein 50% BIO 200 g
Rýžový protein 80% BIO 200 g

8595674625243
8595674625342
8595674625281
8595674625335
8595674625274
8595674625250
8595674625267

KRUPKY kuličky, kroužky, sloni
Lahodně sladké a křupavé křupky mnoha různých tvarů a příchutí potěší chuťové
pohárky dětí i dospělých. Dopřát si je může úplně každý, jsou totiž BEZ LEPKU!
Kukuřičné
křupky a kuličky
Přírodní kukuřičné kuličky a
křupky bez lepku a bez soli.
Kukuřice je významný zdroj
energie a obsahuje vysoké
množství vitamínu B.

Kuličky
čokoládové 80 g

Kroužky
karamelové 80 g

Sloni
jablko-skořice 80 g

Kuličky
medové 80 g

Kroužky
jogurtové 80 g

8594052290691

8594052290738

8594052290677

8594052290752

8594052290714

kuličky 40 g

8594182009798

křupky 80 g

8594182009781

ZDRAVÉ SVACINKY

Správná zdravá svačinka má být hodnotná, rychlá a připravená pro každou
chvíli dne. Přesně takovou jsme připravili v Allnature, plnou oříšků, semínek a
sušeného ovoce, ideálně do kapsy, ať můžete tasit, kdykoliv vás hlad zastihne.

SVAČINKA
MLSOUN

SVAČINKA
STUDENT

Svačinka plná dobrot pro ty, kdo rádi
zdravě mlsají. S hrstí
kešu, arašídů, sušené
papáji a rozinek
dodáte tělu minerály
i vitamíny. A můžete
mlsat bez výčitek.

Svačinka plná dobrot
pro každého, kdo
chce duševně pracovat na plný výkon.
Rozinky a ananas
vám dodají energii,
mandle a lískáče zase
minerály
a vitamíny.

60 g 8594182009262

60 g 8594182009279

SVAČINKA
FIT

SVAČINKA
SPORT

Svačinka plná dobrot
pro ty, kdo potřebují
doplnit energii. Směs
mandlí, arašídů, goji,
dýňových a slunečnicových semínek
rychle dodá chuť do
života bez únavy.

Svačinka plná
dobrot pro ty, kdo
chtějí být ve formě.
Kešu, moruše, rozinky
a goji dodají energii
nezbytnou ke špičkovým výkonům i k
protažení těla po dni
v kanceláři.

60 g 8594182009248

60 g 8594182009255

SVAČINKA
TROPICANO

SVAČINKA
BOHÉM

SVAČINKA
EXOTIC

Ananas, banán
s křehkým kokosem
a kakaovými boby
pro vaše povzbuzení.
Tato směs je léto
vsypané do sáčku.

Nechte unést na
vlně nové energie,
inspirace a nápadů.
Bohém vás nastartuje do každého
dobrodružství. Kešu
a mandle, ananas,
dýni a klikvu - vzácný
druh brusnice.

Naskočte během
mžiku na vlny z opačných stran zeměkoule, zdravě mlsejte
a užívejte nutriční
bohatství, vitamíny
a minerály. Moruše,
kokos, papáju, lískáče
a kešu oříšky.

20 g 8594182009903

60 g 8595674625311

60 g 8595674625328

GOJI v čokoládě
GOJI V MLÉČNÉ
ČOKOLÁDĚ SE SKOŘICÍ

GOJI V BÍLÉ
ČOKOLÁDĚ

GOJI V HOŘKÉ
ČOKOLÁDĚ

Lahodná kombinace plodů
kustovnice čínské (goji) a
mléčné čokolády se skořicí.
Kustovnice čínská (goji) je
díky svému vysokému obsahu vitamínu C a karotenoidů
známým antioxidantem.
Skořice podporuje trávení
a zároveň přispívá k udržení
normální hladiny cholesterolu v krvi. Goji v mléčné
čokoládě se skořicí je tu pro
každého, kdo má chuť na
něco sladkého a zároveň
dbá na své zdraví.
100 g 8595674604545

Lahodná kombinace plodů
kustovnice čínské (goji) a
bílé čokolády. Kustovnice
čínská (goji) je díky svému
vysokému obsahu vitamínu
C a karotenoidů známým
antioxidantem. Goji v bílé
čokoládě je tu pro každého,
kdo má chuť na něco
sladkého a zároveň dbá na
své zdraví.

Lahodná kombinace
plodů kustovnice čínské
(goji) a hořké čokolády s 67%
obsahem kakaa. Kustovnice
čínská (goji) je díky svému
vysokému obsahu vitamínu
C a karotenoidů známým
antioxidantem. Goji v čokoládě je tu pro každého, kdo
má chuť na něco sladkého a
zároveň dbá na své zdraví.

100 g 8595674604552

100 g 8594182009941

BONBÓNY

COFFEE KICK

KYSELÉ ŽELÉ BONBÓNY
BEZ OBSAHU ŽELATINY BIO

GUMOVÍ MEDVÍDCI
BEZ OBSAHU ŽELATINY BIO

COFFEE KICK - směs
ořechů, ovoce a kávy

Allnature Kyselé želé bonbóny jsou slazené třtinovým
nerafinovaným cukrem a
ovocnými a rostlinnými výtažky. Neobsahují živočišnou
želatinu ani GMO plodiny.
Jsou v BIO kvalitě a navíc od
běžných želé bonbónů jsou
vhodné pro vegany a osoby
alergické na lepek a laktózu.

Allnature Gumoví medvídci
jsou slazené třtinovým nerafinovaným cukrem a ovocnými šťávami. Neobsahují
živočišnou želatinu ani GMO
plodiny. Jsou v BIO kvalitě a
navíc od běžných gumových medvídků vhodné pro
vegany a osoby alergické
na lepek a laktózu

100 g 8595674626325

100 g 8595674626318

Co si představit? Především
skrytou energii, kterou lze
zásobit tělo při každé náročné zkoušce, ať už mnoho
hodin sedíte za volantem,
nebo vám pracovní schůzky
přetékají z diáře. Recept?
Tělo a mysl udrží ve střehu
minerální látky a vitamíny
ze směsi oříšků, stejně tak
výživově hodnotné je sušené
ovoce a pořádný říz Coffee
kicku dodává bílá čokoláda
a čokoláda s příchutí
espressa.
100 g 8595674627261

PROTEINOVÉ
TYČINKY
Chutné proteinové tyčinky pro
všechny, kteří mají rádi aktivní životní
styl. Jedinečná pochoutka díky
vysokému obsahu proteinu dodá
rychlou energii

Proteinová nízkosacharidová tyčinka 33% karamel a arašídy 45 g 8594182007947
Proteinová tyčinka 35% malina a sušenka 45 g
8594182007954
Proteinová křupavá tyčinka 32% vanilka a karamel 45 g
8594182007930

MÜSLI
PLACIČKY

Müsli placičky jsou chutnou a
lehkou svačinkou, která rychle
dodá energii při náročném dni.

Müsli placičky ovoce 120 g
Müsli placičky čoko 150 g
Müsli placičky protein 120 g
Müsli placičky natur 120 g

8595674625182
8595674625175
8595674625199
8595674625168

LYOFILIZOVANÉ / MRAZEM SUŠENÉ OVOCE
Lyofilizované neboli ovoce sušené mrazem je prudce zmrazeno a pomalu sušeno ve vakuu. Díky tomu si zachovává svou chuť, vůni,
strukturu, přirozenou barvu, ale také vitamíny, živiny a minerály. Užijte si příjemné křupnutí v müsli, kaši, jogurtu nebo jen tak.

Ananas sušený
mrazem kousky

Banán sušený
mrazem plátky

Jahoda sušená
mrazem kousky

Malina sušená
mrazem celá

Ostružina sušená
mrazem celá

Meruňka sušená
mrazem kousky

20 g 8594182007220

20 g 8594182007169

20 g 8594182007145

20 g 8594182007183

15 g 8594182007206

10 g 8595674624260

Broskev sušená
mrazem plátky

Mango sušené
mrazem plátky

Brusinka sušená
mrazem celá

Borůvka sušená
mrazem celá

Višeň sušená
mrazem celá

Švestka sušená
mrazem měsíčky

15 g 8595674624277

15 g 8595674624284

10 g 8595674624291

15 g 8595674624307

15 g 8595674624314

20 g 8595674626561

Aronie sušená
mrazem celá

Mochyně sušená
mrazem celá

Černý rybíz sušený
mrazem celý

Červený rybíz sušený
mrazem celý

Jablka vakuově
sušená kroužky

20 g 8595674626578

15 g 8595674626585

20 g 8595674626592

15 g 8595674626608

20 g 8595674626615

LUŠTENINY
OBILOVINY

ČOČKA ČERVENÁ
PŮLENÁ 500 g

ČOČKA ČERNÁ
BELUGA 500 g

Červená čočka je
lehce stravitelná a v mžiku
hotová. Není potřeba
předem namáčet. Ideální
do polévek, omáček, do
příloh s kašovitou konzistencí, po vychladnutí i do
pomazánek.

Opravdu gurmánská
záležitost - to je černá
čočka beluga. Není třeba
ji předem namáčet a po
uvaření krásně zachovává
tvar i barvu. Skvělá do salátů, pomazánek, nákypů i
jako příloha.

8594182008685
BIO 8595674624703

8594182008722
BIO 8595674624734

FAZOLE MUNGO
500 g

FAZOLE ADZUKI
500 g

CIZRNA - ŘÍMSKÝ
HRÁCH 500 g

Malé fazole chuťově
připomínající zelený
hrách. Nezbytná součást
indické a čínské kuchyně.
Fazole mungo si nejlépe
vychutnáte jako přílohu, v
polévce nebo salátu.

Cizrna, neboli římský hrách,
má v kuchyni všestranné
využití. Je ideální pro přípravu pomazánek, polévek,
salátů a specifických
pokrmů jako například
hummus nebo falafel.

8594182008692
BIO 8595674624710

Skvěle zasytí a dodají tělu
bílkoviny. Mají poměrně
výraznou oříškovou chuť.
Vhodné jako příloha, do
polévek, pomazánek,
kaší nebo salátů. Nebojte
se s nimi experimentovat.
Lze je připravit na sladko i
na slano.
8594182008708
BIO 8595674624727

JÁHLY - LOUPANÉ
PROSO 500 g

BULGUR - DRCENÁ
PŠENICE 500 g

POHANKA
LOUPANÁ 500 g

Přirozeně bezlepkové a
snadno stravitelné. Vynikají
svou výživovou hodnotou.
Jako dělané pro přípravu
kaší, nákypů nebo jako
alternativa rýže. Lze je
připravit na sladko i na
slano.

Chuťově výraznější než
kuskus a výživově hodnotnější než rýže. Skvělý do
salátů, polévek nebo jako
alternativa rýže. Můžete si
připravit například tabbouleh - jeden z nejznámějších
pokrmů s bulgurem.

8594182008753
BIO 8595674624758

8594182008760
BIO 8595674624697

Přirozeně bezlepkový
zdroj bílkovin a minerálů.
Pohanka je známý zdroj
rutinu, který prospívá cévnímu systému. Pohanku si
vychutnáte ve sladkých i
slaných kaších, salátech,
polévkách nebo jako
přílohu.
8594182008777
BIO 8595674624765

Pohanka, cizrna, čočka a také samozřejmě rýže, dává nám v kuchyni nespočet
možností k využití, ať se stravujeme zdravě,
nebo jsme nuceni nasadit bezlepkovou dietu. Rozšířili jsme nabídku luštěnin i obilovin,
takže můžete konečně začít naplno experimentovat a čerpat blahodárné živiny.

8594182008739
BIO 8595674624741

QUINOA
QUINOA
BÍLÁ
BIO 250 g

QUINOA
ČERVENÁ
BIO 250 g

QUINOA
ČERNÁ
BIO 250 g

Bílá quinoa je
lehce stravitelná
alternativa rýže
nebo kuskusu. Má
výjimečné nutriční
vlastnosti a vysoký
obsah bílkovin. Hodí
se jako příloha, do
salátů, na slano i na
sladko.

Přirozeně bezlepková, lehce stravitelná
alternativa rýže
nebo kuskusu.
Červená quinoa je
na skus křupavá a
má lehce oříškovou
chuť. Hodí se jako
příloha, do salátů,
na slano i na sladko.

Přirozeně bezlepková, lehce stravitelná
alternativa rýže
nebo kuskusu.
Černá quinoa je na
skus křupavá a má
poměrně výraznou
oříškovou chuť. Hodí
se jako příloha, do
salátů, na slano i na
sladko.

8594182002379

8594182002386

BIO 250 g 8594182000160
250 g 8594182007121

QUINOA
VLOČKY BIO
Quinoa vločky zalijte
horkým mlékem
nebo vodou, přidejte ovoce, oříšky,
sirup a vychutnejte si
dokonalou snídani.
Vločky jsou vhodné
také na pečení a k
zahušťování pokrmů.

bílá 150 g 8594182003963
bílá 250 g 8594182002263

RÝŽE

bílá 8595674627001
natural 8595674627018

JASMÍNOVÁ RÝŽE
BIO 400 g

BASMATI RÝŽE
BIO 400 g

ČERVENÁ RÝŽE
BIO 400 g

DLOUHOZRNNÁ
RÝŽE BIO 400 g

Má podlouhlé
zrno světle hnědé
barvy a příjemnou
vůni květů jasmínu.
Neobsahuje lepek a
laktózu, je vhodná
pro bezlepkovou
dietu i pro vegany.
Vhodná je nejen
jako příloha, ale také
do salátů, polévek
nebo jako hlavní
surovina do nákypů
slaných i sladkých.

Rýže basmati BIO
je druh dlouhozrnné rýže, která se
pěstuje na úpatí
himalájských hor v
Pákistánu a Indii. Je
to jedna z nejušlechtilejších druhů rýže.
Basmati rýže se
nelepí, je přirozeně
bezlepková a lehce
stravitelná, vhodná
pro dietní stravu.

Má tmavou
červeno-hnědou
barvu, není loupaná a proto je i
po uvaření trošku
tvrdší na skus. Má
jemnou oříškovou chuť, vůni a
díky své barvě
v pokrmech
krásně vypadá.

Je přirozeně bezlepková potravina,
která je je lehce
stravitelná. Nemáte
moc času a chcete
si dát něco lehkého
a zdravého? Příprava této rýže trvá
pouze 15 minut.

bílá 8595674626981
natural 8595674626998

natural 8595674627032

bílá 8595674627001

KONOPNÁ MOUKA BIO

MOUKY
Alternativní mouky jsou hodnotnější než běžná mouka a dodají
nový rozměr všem pokrmům a dezertům. Rozšířili jsme nabídku o
mandlovou mouku, kokosovou mouku a další mouky bez lepku, v
přísné BIO kvalitě, plné bílkovin, vlákniny, vitamínů a minerálů.

Mezi přednostmi mouky z
konopí je i zástup minerálů hořčíku, mědi, zinku nebo železa a vitamínů z komplexu B a
vitamín E. A navíc se s ní skvěle
pracuje v kuchyni! Doporučujeme zkusit konopné koláčky,
buchty, či palačinky. A chuť?
Krásně jemná po oříšcích!

200 g 8595674627964

KUKUŘIČNÁ MOUKA BIO

Přirozeně bezlepková mouka
z kukuřice je hodnotným zdrojem k přípravě mnoha jídel, i
pokud netrpíte celiakií. Můžete
začít obohacením kaše a
propracovat se až k mistrovství
v mexické kuchyni. Kukuřičná
mouka z vás udělá přeborníky
v přípravě tortill, amerického
chleba a snadno s ní zahustíte
další, více či méně běžná jídla.

Musíte-li mít bezlepkovou
dietu nebo jste jen zastáncem
bezlepkového stravování,
je pro vás Allnature Rýžová
celozrnná mouka BIO tou
pravou volbou. Skvěle se hodí
nejen při přípravě moučníků
a kaší, ale lze ji využít také při
zahušťování různých omáček
a polévek.

RÝŽOVÁ MOUKA BIO

JÁHLOVÁ MOUKA BIO

200 g 8595674627209

200 g 8595674626950

200 g 8595674626936

KOKOSOVÁ MOUKA BIO

QUINOA BÍLÁ
MOUKA BIO

MANDLOVÁ MOUKA BIO

Mandlová mouka BIO se
vyrábí z blanšírovaných
sladkých mandlí pěstovaných
podle zásad ekologického
zemědělství. Je vhodná jako
náhrada klasické mouky pro
bezlepkovou dietu, vegany
i vegetariány. Skvělá je na
pečení dezertů, dortů, cukroví
- např. stále oblíbenější francouzské cukroví Makronky.

Kokosová mouka je neuvěřitelně voňavá a v některých
receptech jí lze úplně nahradit
klasickou pšeničnou mouku,
protože pokrmům dodá jedinečnou chuť. Přestože není
slazená, tak má nasládlou
chuť, proto se může používat
do receptů méně sladidla.

200 g 8595674626967

200 g 8594182002249

Jáhlová mouka byla na našem kontinentu před příchodem rýže nejvíce konzumovanou obilovinou. Snadno z ní
připravíte pochoutky na slaný i
sladký způsob, nebo ji můžete
využít k zahuštění polévek a
různých omáček. Domácnost
tak otočíte zase o pár stupňů
více ke zdravému životnímu
stylu.

Má konzistenci hladké pšeničné mouky, takže ji můžete
používat místo ní ve všech
receptech při pečení i vaření.
Dokonale se hodí k zahušťování pokrmů, kterým dodá
oříškový podtón! K výraznému
zvýšení nutričních hodnot
jídel postačí, když nahradíte
20 % běžné mouky quinoa
moukou.
200 g 8594182002270

VLOCKY

Vločky jsou velice zdravá a oblíbená potravina bohatá na antioxidanty. Obsahují velké množství
cenných živin a jsou vynikájícím zdrojem energie. Když si dáte vločky ráno ke snídani, skvěle vás zasytí
a doplní vám energii na celé dopoledne. Vločky využijeme například jako chutnou snídani s mlékem
nebo jogurtem. Existují různé variace, jak vločky využít ať už se jedná a sladké nebo slané pokrmy.

PŠENIČNÉ
VLOČKY

Pšeničné vločky BIO
250 g 8595674627193

OVESNÉ
VLOČKY

JÁHLOVÉ
VLOČKY

Ovesné vločky jemné BIO Jáhlové vločky BIO
400 g 8595674627179
200 g 8595674626929

RÝŽOVÉ
VLOČKY

Rýžové vločky BIO
200 g 8595674626943

JEČNÉ
VLOČKY

Ječné vločky BIO
250 g 8595674627155

POHANKOVÉ
VLOČKY

Pohankové vločky BIO
250 g 8595674627162

ŽITNÉ
VLOČKY

Žitné vločky BIO
250 g 8595674627186

ORECHY-SEMÍNKA-SUŠENÉ PLODY
SMĚS OŘECHŮ

- MANDLE, LÍSKÁČE,
KEŠU, PARA OŘECHY
100 g 8594182003390
250 g 8594182008128
1 000 g 8594182008142

MAKADAMOVÉ
OŘECHY
50 g 8594182003338

ARAŠÍDY PRAŽENÉ
NESOLENÉ LOUPANÉ
100 g 8594182003284

ARAŠÍDY MLETÉ

KEŠU JÁDRA
100 g
250 g
500 g
1 000 g

8594182003260
8594182008159
8594182008166
8594182008173

150 g 8594182003277

MANDLE JÁDRA
100 g
250 g
500 g
1 000 g

8594182003222
8594182008180
8594182008197
8594182008203

MANDLE MLETÉ

PARA
OŘECHY
100 g
250 g
500 g
1 000 g

8594182003444
8594182008210
8594182008227
8594182008234

KOKOSOVÉ PLÁTKY
50 g

8594182003321

KOKOS STROUHANÝ
80 g

8594182003314

PEKANOVÉ
OŘECHY
50 g
250 g
500 g
1 000 g

8594182003307
8594182008265
8594182008951
8594182008968

100 g 8594182003239

PINIOVÉ
OŘÍŠKY
50 g 8594182003246

LÍSKOVÉ
OŘECHY
100 g 8594182000047
500 g 8595674623539
1 000 g 8595674623546

PISTÁCIE
PRAŽENÉ NESOLENÉ
100 g
250 g
500 g
1 000 g

8594182003253
8594182008272
8594182008975
8594182008982

PISTÁCIE
PRAŽENÉ SOLENÉ
100 g
250 g
500 g
1 000 g

8594182009118
8594182009408
8594182009415
8594182009422

VLAŠSKÉ
OŘECHY
100 g
250 g
500 g
1 000 g

8594182003291
8594182008289
8594182008937
8594182008944

DÝŇOVÉ SEMÍNKO
LOUPANÉ

SLUNEČNICOVÉ
SEMÍNKO LOUPANÉ

SLUNEČNICE - DÝNĚ
MIX

100 g 8594182003406

100 g 8594182003451

100 g 8595674626912

DÝŇOVÉ SEMÍNKO
LOUPANÉ BIO

SLUNEČNICOVÉ
SEMÍNKO LOUPANÉ
BIO

100 g 8595674626905

100 g 8595674626912

KAKAOVÉ BOBY
DRCENÉ BIO RAW

LNĚNÉ SEMÍNKO
HNĚDÉ

LNĚNÉ SEMÍNKO
ZLATÉ BIO

KONOPNÉ SEMÍNKO
LOUPANÉ BIO RAW

200 g 8594182003383

200 g 8595674626882

150 g 8594182003987
250 g 8594182000177

MORUŠE SUŠENÁ
BIO RAW

BRUSINKY

ROZINKY

100 g 8594182003352

100 g 8594182003345

RAJČATA SUŠENÁ
PŮLKY BIO

LNĚNÉ SEMÍNKO
HNĚDÉ BIO

100 g 8594182003970
200 g 8594182003932

200 g 8595674626875

MOCHYNĚ
PERUÁNSKÁ SUŠENÁ
BIO RAW
100 g 8594182003949

100 g 8594182003956

DATLE
VYPECKOVANÉ

MERUŇKOVÁ
JÁDRA HOŘKÁ BIO

MACA PERUÁNSKÁ
SUŠENÉ KOUSKY BIO

100 g 8594182003376

100 g 8594182006674
200 g 8594182006681

100 g 8594182003864

MÁK MODRÝ BIO

CHIA SEMÍNKA

DATLE S KOKOSEM
BIO

80 g 8595674626523

100 g 8595674626516

ARONIE ČERNÝ
JEŘÁB BIO
100 g 8594182006636
250 g 8594182006643

250 g 8595674626899

100 g
200 g
500 g
1 000 g

8594182003802
4260071640239
4260071640222
4260071640284

CHIA SEMÍNKA BIO
500 g 4260071640314
1 000 g 4260071640321

GOJI SUŠENÁ

80 g
100 g
250 g
500 g
1 000 g
5 000 g

8594182003819
8594182003000
8594182003017
8594182000214
8594182003024
8594182008111

GOJI SUŠENÁ BIO

100 g 8594182009637
250 g 8594182009620
500 g 8594182009644

BYLINNÉ CAJE

Bylinkové čaje jsou nezbytnou součástí zdravého jídelníčku už po staletí. Nabídka čajů Allnature obsahuje širokou škálu bylinkových čajů k běžnému popíjení
i k posílení imunity či dalších vnitřních systémů lidského těla.

KOTVIČNÍK NAŤ

MALINÍK LIST

OSTROPESTŘEC PLOD

HEŘMÁNEK KVĚT

40 g 8595674624383
250 g 8595674627599

50 g 8595674624390
250 g 8595674627582

100 g 8595674624406
300 g 8595674627605

35 g 8595674624413
200 g 8595674627650

KOPŘIVA NAŤ

ŠALVĚJ

Má prospěšné účinky
na pohlavní orgány
a hormonální aktivitu.
Dále podporuje zdraví
úst a dásní a přispívá k
udržení normálního stavu
pokožky.

KONTRYHEL NAŤ

Přispívá k dosažení
komfortu před a během
menstruace. Prospívá
kloubům a svalům a celkově osvěžuje tělo. Jeho
nať zároveň obsahuje
vitamín C.
50 g 8595674624420
250 g 8595674627612

MEDUŇKA NAŤ

Podporuje normální funkci dýchacího systému,
trávení, pozitivní náladu,
pomáhá relaxovat
a prospívá spánku.
Prospívá kognitivnímu a
duševnímu zdraví. Působí
antioxidačně.
50 g 8595674624468
250 g 8595674627575

ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ NAŤ

Pomáhá vylučovat
zadržovanou vody z organismu. Maliník přispívá
k udržení komfortu před
a během menstruace
nebo během menopauzy. Podporuje i trávení.

FENYKL PLOD

Příznivě podporuje trávení
a funkci jater, čímž přispívá k pročištění organismu.
Pozitivně ovlivňuje činnost
srdce a pomáhá udržovat normální hladinu
cukru v krvi.

Podporuje tvorbu mléka
během kojení. Pomáhá
ženám dosáhnout
komfortu před a během
menstruace, případně
i během menopauzy.
Dále podporuje trávení a
stimuluje imunitní systém.

Podporuje vylučování
zadržované vody z organismu. Prospívá kostem,
vlasům i nehtům. Pomáhá v boji proti těžkým
nohám. Má protizánětlivé
účinky a podporuje normální funkci prostaty.

80 g 8595674624437

50 g 8595674624444

MÁTA

Posiluje přirozenou
obranyschopnost a podporuje funkci dýchacího
systému. Rovněž působí
příznivě na kvalitu spánku
a pomáhá tělu i mysli
relaxovat. Působí proti
nadýmání.
50 g 8595674624475
250 g 8595674627629

MATEŘÍDOUŠKA NAŤ

LIPOVÝ KVĚT

Heřmánek má takřka
univerzální léčivé účinky.
Podporuje funkci dýchacího systému, posiluje
přirozenou obranyschopnost a podporuje trávení.
Působí i jako antioxidant.

Podporuje funkce
dýchacího systému,
trávení a normální stav
kostí a kloubů. Přispívá k
dosažení komfortu během menstruace. Působí
antioxidačně. Podporuje
trávení. Zvyšuje přirozenou
obranyschopnost.
50 g 8595674624451

SVĚTLÍK LÉKAŘSKÝ
NAŤ

Podporuje vylučování
vody z těla. Zajišťuje normální funkce dýchacího
systému. Podpora přirozené obranyschopnosti
a odolnosti. Má relaxační
účinek - podporuje
usínání.

Světlík lékařský má
lidový název Ambrožka.
Světlík je oblíbený pro svůj
příznivý vliv na lidský zrak.
Zároveň celkově osvěžuje
tělo.

30 g 8595674624482

40 g 8595674624499

ECHINACEA NAŤ

SLÉZ KVĚT

Významně pomáhá
zlepšovat činnost jater,
močové a oběhové
soustavy a horních cest
dýchacích. Podporuje
trávení a fungování
žlučníku. Zároveň příznivě
ovlivňuje stav pokožky.

Podporuje zejména funkci dýchacího systému a
posiluje přirozenou obranyschopnost. Podporuje
trávení a má antibakteriální účinky. Zároveň
působí antioxidačně a
má antibakteriální účinky.

U nás známá také jako
třapatka - posiluje přirozenou obranyschopnost.
Zároveň pomáhá zlepšovat funkci dýchacího
systému. Dále podporuje
funkci močových cest a
působí jako antioxidant.

Sléz má příznivý vliv
zejména na činnost
dýchacích cest, hltanu
a krku. Podporuje také
trávení a funkci střevního
traktu obecně.

80 g 8595674624505

50 g 8595674624512

50 g 8595674624529

20 g 8595674624536

VRBOVKA NAŤ

Podporuje normální
funkci dolních močových
cest, trávení, duševní
zdraví, pomáhá relaxovat
a zlepšuje kvalitu spánku.
Pomáhá během kontroly
tělesné hmotnosti. Přispívá
k normální funkci prostaty.
Působí antioxidačně.
50 g 8595674624543

MĚSÍČKOVÝ KVĚT

Často slouží k přípravě
nejrůznějších mastí. Má
schopnost posilovat
imunitu, podporuje
funkci jater a střev, působí
antioxidačně a celkově
osvěžuje tělo.
50 g 8595674624581

TŘEZALKA
TEČKOVANÁ NAŤ

Má schopnost zlepšovat
psychický stav a emoční
rovnováhu. Podporuje
normální funkci žlučníku
a dýchacího systému.
Potlačuje poruchy spánku
jelikož obsahuje hypericin.
70 g 8595674624550

ČERNÝ BEZ KVĚT

Pomáhá vylučovat vodu
zadrženou v organismu.
Přispívá k dobré funkci
dýchacího systému, pomáhá udržovat normální
hladinu glukózy v krvi a
podporuje přirozenou
obranyschopnost.
40 g 8595674624598
250 g 8595674627643

PŘESLIČKA NAŤ

Příznivě ovlivňuje
vylučování a podporuje
flexibilitu kloubů. Prospívá
nervové rovnováze a
celkovému zklidnění.
Dále podporuje dobrý
stav pokožky, vlasů a
nehtů. Má antioxidační
vlastnosti.
50 g 8595674624567

PAMPELIŠKA KOŘEN

Pampeliška vyniká svými
protizánětlivými účinky.
Dále podporuje činnost
jater a příznivě ovlivňuje
metabolismus sacharidů.

40 g 8595674624574
250 g 8595674627636

LAPACHO

Má příznivý vliv na činnost
ledvin, pomáhá regulovat krevní tlak a příznivě
ovlivňuje také mikrocirkulaci. Pomáhá posilovat
přirozenou obranyschopnost a zvyšuje kvalitu
spánku.
50 g 8595674624604
250 g 8595674627667

SYPANÉ CAJE BIO
DARJEELING ČAJ
ČERNÝ SYPANÝ BIO

Tento černý čaj je charakteristický svou květinovou a jemnou chutí. Černý čaj patří k najčastěji
konzumovaným čajům v
Evropě. Obsahuje kofein
a antioxidanty.
50 g 8595674626332

JASMÍNOVÝ ČAJ
ZELENÝ SYPANÝ BIO

Jasmínové květy dodají
zelenému čaji okouzlující
jasmínovou vůni a chuť.
Antioxidační vlastnosti
jasmínového čaje mohou
nastartovat a zrychlit váš
metabolismus a zároveň
podpořit vaši imunitu.
50 g 8595674626349

ROOIBOS ČAJ
ČERVENÝ SYPANÝ BIO

Má sladkou a mírně ořechovou chuť. Má tmavě
červenou barvu a lehce
nasládlou chuť. Obsahuje
antioxidanty, díky kterým
působí příznivě na imunitu
a chrání tělo před volnými radikály.
50 g 8595674626363

YERBA MATE
SYPANÝ ČAJ BIO

Obsahuje kofein, antioxidanty, vitamíny A, B, C,
minerály a mnoho dalších
látek. Potlačuje únavu a
dokonale osvěží tělo. Příznivě
napomáhá při kontrole tělesné hmotnosti a podporuje
vylučování vody z těla.
50 g 8595674626356

MATCHA TEA
Mnoho energie v 1 pylíku!

Detoxikace, zlepšení koncentrace
a celkové uklidnění s vitamíny, minerály
a animokyselinami .

Matcha byla donedávna známým pojmem především
mezi „čajomily“ a příznivci buddhismu. Vznešený původ
tohoto zastiňovaného japonského čaje, který původně
popíjela šlechta a samurajové, k nalezení vnitřního klidu,
vytváří kolem zářivě zeleného prášku zvláštní auru. A ta
dnes nezůstává pouze u rituálního, zenového popíjení.
Matcha je fenoménem a superpotravinou, která si razí
cestu k mnoha využitím.
A proč Matchu denně používat? Je totiž skvělým doplňkem stravy a dle mnoha zahraničních studií obsahuje
mnohem vyšší porci antioxidantů, než klasický zelený čaj.
Dále také důležité spektrum vitamínů, minerálních látek
a aminokyselin. Studie uvádějí vysoké detoxikační účinky,
zlepšení koncentrace a celkové uklidnění. Není proto
divu, že má Matcha tolik provázané kořeny s buddhismem!

Na zdraví!

100 g 4260071640277
250 g 8594182000092

ZDRAVÉ NÁPOJE
KAKAO NÁPOJ BIO

SYROVÁTKA SUŠENÁ

Náš kakaový prášek
jsme přisladili kokosovým
cukrem a vanilkovým
cukrem, aby vykouzlil
dlouhotrvající aftertaste.
Má vysoký obsah mnoha
cenných látek, vitamínů
a minerálů. Oblíbený
nápoj si můžete připravit
během chvíle. Stačí
pouze rozmíchat 1-2
lžičky do horkého mléka,
rostlinného nápoje či do
vody a smoothie.

Syrovátka vzniká při výrobě tvarohu nebo sýra.
Tento vedlejší produkt
oblíbených mléčných
potravin přináší našemu
tělu doslova širokospektré účinky a můžeme s
ním nakládat poměrně
univerzálně - udělat
si syrovátkový nápoj,
syrovátkovou pleťovou
masku nebo detoxikační
koupel.

100 g 8595674627551

500 g 8595674627568

MACAO
Kombinace kakaa a
macy spojuje jedinečné
vlastnosti dvou superpotravin do jednoho produktu. Maca je živinami
nabitá superpotravina a
kakao patří mezi známé
antioxidanty, díky čemuž
zpomaluje stárnutí
buněk.

GHÍ
Čisté ghí přepuštěné z
českého másla využijete ve studené i teplé
kuchyni. Ghí je díky
vysokému kouřovému
bodu zdravou variantou tuku na smažení.
Neobsahuje mléčnou
bílkovinu, nemusí se
chladit a dlouho vydrží.

250 g 8594182002355
450 ml 8594182009651

EPSOMSKÁ SUL
Epsomská minerální sůl s vysokým obsahem hořčíku a síranu je ideální do koupelí pro uvolnění svalů, odbourání stresu a detoxikaci.
Koupel v Epsomské soli pomáhá zmírňovat otoky dolních končetin a ničí bakterie způsobující jejich zápach. Sůl lze použít i jako peeling.
Při vnitřním použití má projímavý účinek.

EPSOMSKÁ SŮL
NATURAL
1 000 g
500 g

8594182009873
8595674626219

EPSOMSKÁ SŮL
MATEŘÍDOUŠKA

EPSOMSKÁ SŮL
MÁTA

Mateřídouška podporuje
normální funkci dýchacího
systému a zároveň má silné
antibakteriální vlastnosti.

Heřmánek něžně pečuje
Máta přispívá ke kvalitnějšímu Levandule příznivě ovlivňuje
spánku a podporuje normální kvalitu spánku a pomáhá tělu o vaši pokožku a pomáhá
uvolnit dýchací cesty během
i mysli lépe relaxovat.
funkci dýchacích cest.
rýmy.

1 000 g

8595674600073

1 000 g

8595674600066

EPSOMSKÁ SŮL
LEVANDULE

1 000 g
500 g

8595674600080
8595674626226

EPSOMSKÁ SŮL
HEŘMÁNEK

1 000 g

8595674600097

EPSOMSKÁ SŮL
DUBOVÁ KŮRA
Dubová kůra má blahodárný
vliv na pokožku a udržuje
dobrý stav horních cest
dýchacích.
1 000 g

8595674600103

KYSELINA
CITRONOVÁ
Kyselina Citronová je všestranným
pomocníkem pro každou domácnost.
Radost z ní mají zejména ti, kteří žijí nebo
se snaží žít ekologicky, protože Kyselina
Citronová je bez jakékoliv chemie a lze
využít opravdu všestranně. Bezpečně
odstraňuje bakterie, plísně, zápach a
další nečistoty. Čistí spotřebiče, odpady
i obkladačky. Lehce si poradí s vodním
kamenem ve vaší varné konvici nebo
pračce. Pro použití s esenciálním olejem
si snadno vytvoříte svou vlastní aviváž.
Kdo chce, může jí využít i v kuchyni.
Používá se jako konzervant, reguluje u
potravin jejich kyselost a zásaditost.

Kyselina citronová
500 g 8595674626301

kde koupíte
e-shopy

kamenné
prodejny

lékárny

zdravé výživy
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