


Moja historia to podróż…
Podróż przez świat, który od najmłodszych lat pragnąłem 

poznawać i doświadczać. Urodziłem się i wychowałem w Indiach. Jako 
osiemnastolatek, dzięki pomocy całej mojej rodziny wyruszyłem do 
Europy, by zacząć studia medyczne w Anglii. Jednak w trakcie pobytu 
w Manchesterze pochłonęła mnie informatyka. Mieszkałem  
i studiowałem  w wielu krajach min. w Austrii, Rosji, Wielkiej Brytanii  
i na Ukrainie.

Prawdziwy dom znalazłem dopiero  w Polsce,  gdzie mieszkam  
z cudowną żoną i wspaniałym synkiem już od 14 lat. Mam wielu 
przyjaciół, którzy pomogli mi, gdy przybyłem tu bez znajomości języka  
i z kilkoma dolarami w kieszeni, jednak z wielkimi marzeniami.

Od sierpnia 2013r. jestem szczęśliwym posiadaczem polskiego 
obywatelstwa.  Byłem szczerze wzruszony, gdy otrzymałem je z rąk 
Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, a jednocześnie 
przepełniała mnie duma, że staję się cząstką  tak wspaniałego Narodu.  
Wszystko dobre, co mnie w życiu spotkało zawdzięczam mojej drugiej 
ojczyźnie - Polsce.

Moją misją życiową, a jednocześnie pasją jest pomaganie ludziom. 
Takie możliwości daje mi medycyna ajurwedyjska, w duchu której 
dorastałem w Indiach, ucząc się jej od najlepszych lekarzy ajurwedy.
Moja kochana prababcia, która nigdy nie była u lekarza, żyła 
szczęśliwie, dożywając ponad 100 lat! Powtarzała mi, że „natura 
stworzyła chorobę i natura dała lek na nią”.  To zdanie stanowi  
podstawę moich przekonań i życiowych doświadczeń.

Całe moje życie to ciągłe zgłębianie zagadnień związanych  
z medycyną naturalną stosowaną przez indyjskich lekarzy i zielarzy  
od  kilku  tysięcy  lat. 

Mam głęboką nadzieję, że moja wiedza, doświadczenie oraz 
wyjątkowe, naturalne i unikatowe produkty stosowane  w medycynie 
ajurwedyjskiej będą pomocne i przyczynią się do rozwiązania wielu 
problemów  zdrowotnych  moich  polskich  przyjaciół… 

                                                                                                                     
   Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                      

                                                         Devinder Singh        
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„Sekret zdrowia” trzymany w tajemnicy…
Ajurweda, o której mało mówi się jeszcze w Europie, w dosłownym tłumaczeniu oznacza: „wiedzę o życiu”. Jest to system  

medycyny tradycyjnej  rozwijający się w Indiach od wielu tysięcy lat.  Jest jednocześnie filozofią życia, która dąży do uzyskania 
harmonii ciała i ducha. Ten system opieki zdrowotnej opracowany był i rozwijany przez  lekarzy, mędrców i przyrodników przez  
wieki obserwacji, długoletnich  doświadczeń, dyskusji  i rozważań. Od tysięcy lat ich nauki przekazywane były z pokolenia na pokole-
nie stając się podstawą  współczesnej medycyny,  w tym chirurgii. 

 Według  praktyków ajurwedy,  człowiek przy zachowaniu odpowiedniej „higieny życia”  powinien cieszyć się nieustannym  
zdrowiem. Choroba jest dla niego nienaturalnym stanem wynikającym z zachwiania równowagi wewnętrznej  na skutek wszelkiego 
rodzaju zaniedbań. Gdy człowiek narażony jest na  stres, niewłaściwe odżywianie, brak snu czy przemęczenie, nasz system obronny  
ulega znacznemu osłabieniu, co przyczynia się do powstawania chorób. 

Każdego dnia organizm narażony jest również na atak milionów bakterii, wirusów, alergenów i substancji rakotwór-
czych.  Mimo to, nasz system odpornościowy  próbuje radzić sobie z tymi  problemami  i odpowiednio wcześnie informować nas  
o zagrożeniu.  Przywrócenie wewnętrznej równowagi spowoduje, że nasz organizm będzie w stanie sam  poradzić sobie   
z większością  dolegliwości.

Według niektórych źródeł, ponad 80% ludności Indii używa różnego rodzaju form tradycyjnej medycyny ajurwedyjskiej.  Rząd   
Indyjski aktywnie tworzy ośrodki badawcze i wspiera szkolnictwo związane z ajurwedą.  Nad wszelkimi nieprawidłowościami  
czuwa państwowa Centralna Rada 
Badania Nauk Ajurwedyjskich 
(CCRAS), która podlega Indyjskiemu 
Ministerstwu  Zdrowia.

W ostatnich latach ajurweda spoty-
ka się z coraz większym zainteresowa-
niem wśród środowisk medycznych na 
całym świecie,  pomagając w leczeniu 
szeregu chorób: nowotworów,   
zakaźnych, cukrzycy, układu sercowo 
naczyniowego, ciśnienia krwi,  pod-
wyższonego cholesterolu, proble-
mach gastrycznych i wielu innych. 

Produkty stworzone z ajurwedyj-
skich receptur mają zbawienny wpływ 
na poprawę stanu zdrowia fizycznego  
i psychicznego. Wszystkie receptury 
oparte są na naturalnych składni-
kach roślinnych. Są doskonałym uzu-
pełnieniem i alternatywą dla dzisiejszej 
przemysłowej, chemicznej farmakolo-
gii, która często leczy skutek, a nie przy-
czynę  choroby…

Od 1979 Ajurweda jest oficjalnie 
uznana przez WHO - Światową Orga-
nizację Zdrowia, jako rodzaj terapii 
należący do medycyny niekonwen-
cjonalnej. 
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NONI - TWOJE ŻYCIE CHRONI!
Noni, inaczej morwa indyjska (Morinda citrifolia) –  to krzew występujący w wielu krajach na różnych kontynentach. Pochodzi  

z Azji, a został rozprzestrzeniony na terenach Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej oraz Australii. Owoc ten od lat jest opisywany 
i reklamowany przez wiele firm na całym świecie jako prawdziwy „cud natury”. Prawdopodobnie najlepsze właściwości ma Noni 
występujące w swoim pierwotnym i naturalnym środowisku, czyli w południowych Indiach.
 Właściwości zdrowotne  wykazuje cała roślina – liście, korzenie i łodyga,  ale najcenniejszy jest sok wytłoczony ze świeżych owoców.  
Został on doceniony przez Europejczyków, zyskując uznanie wśród wielu lekarzy i farmaceutów. 

Pozytywny wpływ Noni na organizm człowieka znany jest od  ponad 2 tysięcy lat i ma szerokie zastosowanie także w medycynie 
ajurwedyjskiej. Indyjskie Noni to bardzo bogate źródło przeróżnych składników odżywczych. Jego skład powoduje, że jest on 
zadziwiająco skutecznym środkiem wspomagającym w leczeniu ogromnej ilości schorzeń i dolegliwości. Różne źródła, 
autorzy i publikacje prześcigają się w coraz to nowszych doniesieniach o niesamowitych właściwościach owocu morwy indyjskiej 
i jej zbawiennego wpływu na nasze zdrowie.

Do chwili obecnej wyselekcjonowano z Noni ponad 100 substancji biologicznie czynnych - protein, enzymów, witamin, 
antyoksydantów, biopierwiastków czyli wszystko to, czego potrzebują nasze komórki do prawidłowych funkcji życiowych.

Bardzo ciekawym było odkrycie w Noni związku  
o nazwie prokseronina. Enzym ten zamienia się w naszym 
przewodzie pokarmowym w kseroninę, która jak napisano, 
ma „zdolność naprawiania uszkodzonych komórek”.  
Dr Heinocke - wykładowca na Uniwersytecie Wysp 
Hawajskich i odkrywca kseroniny zauważył, że wraz  
z procesem starzenia się ludzki organizm produkuje jej  
coraz mniej. Obciążenia psychiczne, stres czy choroby coraz 
bardziej obniżają poziom tego związku.  Kseronina bierze 
udział  w mechanizmach przeciwzapalnych organizmu, działa 
przeciwalergicznie oraz podnosi naszą odporność. 

Noni polecana jest osobom, które często zapadają  
na infekcje górnych dróg oddechowych.  Eliminuje również 
wiele dolegliwości związanych z trawieniem, cukrzycą, 
nadciśnieniem czy chorobami nowotworowymi. Działa 
przeciwbólowo. Jest pomocne przy niegojących się ranach, 
owrzodzeniach żołądka czy bólach stawów. 

Sok z owoców Noni doskonale wspomaga system 
immunologiczny człowieka, czym zwiększa naszą odporność.
Dzięki temu organizm jest w stanie sam zwalczyć wiele 
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Sok Indian Noni 100%  
Premium, BIO

butelka plastikowa

1 litr
Kapsułki Noni 
Premium, BIO

60 szt.

po 450 mg

chorób. Przywraca siły witalne, doskonale wpływa na poprawę 
nastroju i samopoczucia. 

Sok Noni oferowany przez firmę Ayurvitta jest wytwarzany  
w Indiach. Tłoczony jest ze świeżych, ręcznie zbieranych owoców,  
rosnących w swoim pierwotnym i nieskażonym środowisku. 
Wyjątkowy, wytrawny smak i doskonałe właściwości zdrowotne  
zawdzięcza temu, iż jest to czysty biologicznie, 100% sok  
z owoców, bez żadnych dodatków smakowych, słodzących 
czy konserwujących.  Cały proces tworzenia i pasteryzacja soku 
przebiega w bardzo szczególny sposób, według prastarego 
ajurwedyjskiego przepisu tzw. „zimnej pasteryzacji”.  Dzięki temu  
produkt nasz odznacza się wysoką jakością i ogromną skutecznością. 
Zachowuje wszystkie właściwości, które posiada sok świeżo 
wytłoczony.

Z uwagi na wygodę i łatwość korzystania, polecamy również 
kapsułki Noni. W pracy, w podróży doskonale zastępują 
naturalny sok.
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ALOE VERA - ABY MŁODYM BYĆ!
Aloe Vera (aloes zwyczajny) jest jedną z najważniejszych roślin stosowanych w ajurwedzie. Przez 

tysiące lat lekarze ajurwedyjscy wykorzystywali  cudowne właściwości aloesu w leczeniu wielu 
chorób, jak również w rewitalizacji i odmładzaniu organizmu. W Indiach często roślina ta jest hodowana  
w przydomowych ogrodach i stosowana w wielu schorzeniach, jak również w zabiegach kosmetycznych.  
Z ponad 300-u gatunków aloesu występujących na świecie, tylko cztery mają znaczenie lecznicze  
i bogate zastosowanie w medycynie naturalnej. Wśród nich najcenniejszym i najbardziej pożądanym  jest  odmiana  Aloe 
Vera, w której odkryto ogromne bogactwo ważnych dla naszego zdrowia związków i mikroelementów.  Stwierdzono 
również występowanie ponad 140 składników biologicznie czynnych - związków mineralnych, witamin, enzymów, 
aminokwasów, nienasyconych kwasów tłuszczowych, fenoli.

Sok Aloe Vera doskonale wzmacnia naszą odporność, pomaga usunąć toksyny z przewodu pokarmowego, 
łagodzi skutki choroby wrzodowej, ułatwia trawienie, wspierając pracę jelit.  Przeciwdziała cukrzycy, pomagając 
utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi, a także ma działanie przeciwgrzybiczne oraz bakteriobójcze, 
przyczyniając się do naturalnej obrony organizmu przed mikroorganizmami. Wspiera ochronę DNA, białek  
i lipidów przez uszkodzeniem antyoksydacyjnym. Działa również jako łagodny środek przeczyszczający.

Bardzo cenną i docenianą przez wszystkich od tysięcy lat właściwością Aloe Vera  jest ogromny wpływ na poprawę 
wyglądu  i jakości naszej skóry. Sok stosowany jest zarówno wewnętrznie, jak i  zewnętrznie - przyśpiesza gojenie ran,  
wzmaga produkcję kolagenu i korzystnie wpływa na różnego rodzaju dolegliwości skórne. Łagodzi trądzik  
i koi podrażnienia.

Ze względu na właściwości  zapobiegające zepsuciu,  
w dawnych czasach aloes używany był również do 
balsamowania zwłok. Warto wspomnieć, że użyto go przy 
pochówku Jezusa.  Wzmiankę  o tym fakcie zawiera  Ewangelia  
wg św. Jana (19, 39). 

Lista właściwości leczniczych aloesu jest bardzo długa. 
W rzeczywistości, nie ma innych produktów naturalnych 
zawierających tak dużą ilość składników użytecznych dla 
Twojego zdrowia i wyglądu.  Dzisiaj  ten „cud natury” stał się 

6



Aloe Vera100%  
Premium, BIO

Suplement diety  
butelka plastikowa

1 litr

częścią prawie każdego systemu medycznego - od medycyny 
naturalnej do współczesnej medycyny zachodniej.  Jest  doceniany 
i stosowany przez coraz więcej zadowolonych osób w wielu krajach 
na wszystkich kontynentach.

Sok nasz przygotowywany jest z dziko rosnących i ręcznie 
zrywanych roślin występujących  na obszarach południowych 
Indii. Nie zawiera barwników, konserwantów czy sztucznych 
dodatków.

7



TRIPHALA 
ABY ŻYŁO SIĘ LEKKO!

Czy miewasz zaparcia? Masz problem z wątrobą? 
Przeszkadza Ci  nadwaga?

Wielu lekarzy i specjalistów medycyny naturalnej 
zwraca szczególną uwagę na jelita. Gromadzące się  
w nich toksyny oraz tworzące złogi resztki 
niestrawionego pokarmu, mają destruktywny wpływ na 
cały ludzki organizm. To właśnie tam swoje źródło ma 
większość chorób, począwszy od zwykłego osłabienia 
i braku witalności, na bardzo poważnych schorzeniach 
skończywszy.

Nieprawidłowo działające jelita mogą powodować: 
zaparcia, wzdęcia, gazy, żylaki odbytu, zmiany 
skórne, zmęczenie, bóle głowy, depresję, zaburzenia 
funkcji wątroby, tycie i wiele innych dolegliwości.

Dysfunkcja jelita grubego i zaparcia przyczyniają 
się do odkładania na jego ściankach kamieni 
kałowych, które powodują szereg deformacji, takich 
jak: przewężenie, rozciągnięcie czy wypadanie. 
Długotrwałe zaburzenia funkcjonowania jelita 
grubego mogą też wywołać zmiany nowotworowe.  
Rak jelita grubego to drugi najczęstszy nowotwór  
w Polsce i w Europie pod względem zachorowań kobiet 
i mężczyzn.  

Prawidłowy stan przewodu pokarmowego odgrywa 
kluczową rolę w utrzymaniu  zdrowia całego organizmu. 
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Stosując preparat Triphala, pozbędziesz 
się uporczywych zaparć, wzdęć, nadmiaru 
gazów i nadwagi. Nareszcie poczujesz się 
lekko!

Triphala to wyjątkowa mieszanka trzech 
wspomagających się wzajemnie roślin - Amla, 
Bibhitaki i Haritaki. Dzięki dobroczynnemu 
wpływowi zawartych w nich składników, 
preparat usuwa większość problemów 
związanych z układem pokarmowym. 
Triphala, znakomicie poprawia pracę jelit  
i wątroby oraz wspomaga wydalanie 
toksyn z organizmu. Reguluje funkcje  
i „czyści” jelito grube. Działa zbawiennie  
na cały przewód pokarmowy.

  Triphala odtruwa organizm, dlatego od 
wieków stosowana jest w Azji jako skuteczna 
terapia odmładzająca. Jest jednym  
z najważniejszych suplementów w medycynie 
ajurwedyjskiej. Pobudza przemianę materii, 
poprawia trawienie, a także doskonale 
działa na układ krwionośny - obniża wysokie 
ciśnienie krwi i utrzymuje prawidłowy poziom 
cholesterolu. Zwiększa ilość czerwonych 
krwinek i usprawnia krążenie. Utrzymuje 
prawidłowy poziom glukozy we krwi. 

Ze wszystkich dostępnych preparatów 
największą skuteczność wykazuje Triphala 
w płynie, ponieważ jako jedyna zachowuje 
wszystkie swoje cenne właściwości 
zdrowotne. 

Triphala100%  
Premium, BIO

Suplement diety  
butelka plastikowa

1 litr
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NIRMALA - ŻYCIE Z ULGĄ!
W czasach jedzenia „przemysłowego” i „śmieciowego”  kluczowo ważne dla naszego zdrowia 

jest utrzymanie przewodu pokarmowego w należytej czystości. Z tym problemem doskonale radzi 
sobie naturalny preparat, jakim jest Nirmala. Jest to unikatowy produkt, bo nie występuje w ofercie 
żadnego innego producenta na świecie. Swój spektakularny efekt działania,  który można poczuć 
już od pierwszego użycia, zawdzięcza specjalnej metodzie suszenia, mielenia oraz mieszania ziół. 
Bardzo istotna jest kolejność dodawania komponentów roślinnych. Mieszanka jest tworzona 
tak, aby działanie jednych ziół było wzmacniane przez dodawanie kolejnych. Nirmala doskonale 
oczyszcza jelito grube, które będąc zanieczyszczone, jest przyczyną wielu stanów zapalnych  
i większości chorób. Poprawia trawienie i funkcjonowanie całego przewodu pokarmowego, przez co 
korzystnie wpływa na kondycję naszego organizmu. Ma działanie przeczyszczające. 

Nirmala
Suplement diety  

w postaci proszku

100 g

Działanie:
• utrzymuje w czystości jelito grube
• poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego
• zapobiega zaparciom i likwiduje wzdęcia
• wzmacnia odporność immunologiczną 
   organizmu 
• zwalcza Candida
• oczyszcza organizm z toksyn
• niszczy wirusy, bakterie i grzyby
• powoduje odnowę nabłonka przewodu 
   pokarmowego
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GUGGUL - CHOLESTEROL JAK DAWNIEJ!
Guggul jest jednym z najbardziej docenianych ziół w medycynie ajurwedyjskiej. Jest znany  

z silnego, odmładzającego i oczyszczającego działania. Doskonale sprawdza się w zwalczaniu otyłości, 
regulowaniu poziomu cholesterolu i trójglicerydów. Uznawany jest też  jako doskonały „spalacz 
tłuszczu”.

Szerokie spektrum działania tego cenionego zioła sprawia, że szturmem podbija Europę  
i Amerykę Północną.

• zwalcza otyłość
• obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów
• poprawia  krążenie
• oczyszcza organizm z toksyn
• zmniejsza reumatoidalne bóle stawów
• łagodzi  bóle menstruacyjne
• wspomaga leczenie chorób skóry, w tym łuszczycy 
  i różnego rodzaju wysypek 
• przyspiesza metabolizm

Guggul 100%
(Commiphora wightii)

w postaci proszku

100 g
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NEEM - POWIEW MŁODOŚCI!
Neem inaczej Miodla indyjska zwana „cudownym drzewem”, traktowana jest jako naturalny  

antybiotyk i bardzo ceniona w medycynie naturalnej w całej Azji. Od tysięcy lat uznawana jest za lek  
na wiele nieuleczalnych chorób. Niektóre źródła podają, że Neem pomaga w blisko 100 rodzajach 
chorób. Znane są  jego silne właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne i antybakteryjne.

Neem
(Melia azadirachta) 

w postaci proszku

100 g

•  poprawia wygląd skóry i włosów
•  likwiduje  stany zapalne skóry, egzemy, trądzik, grzybice, choroby oczu i jamy ustnej
•  zwalcza pasożyty
•  wspomaga przy zapaleniu płuc, działa przeciwgorączkowo 
•  wspomaga przy zapaleniu dróg moczowych
•  działa moczopędnie
•  wspomaga leczenie cukrzycy
•  łagodzi przebieg ospy wietrznej
•  łagodzi przebieg żółtaczki typu b
•  likwiduje wolne rodniki i oczyszcza krew z toksyn, wirusów i bakterii
•  zawiera wysoki poziom przeciwutleniaczy
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ADZWAN - STOP WZDĘCIOM!
Adżwan to roślina występująca w Indiach. Przez wieki stosowany przez tamtejszą ludność 

jako środek naturalnego pochodzenia, pomagający w różnych dolegliwościach, głównie 
żołądkowych. Jest to przyprawa wykorzystywana w kuchni, ale traktowana również jako środek 
leczniczy, ze względu na swój korzystny wpływ na organizm człowieka. Adżwan doskonale 
działa na wszelkiego rodzaju bóle brzucha, kolkę jelitową oraz zapobiega wymiotom. 
Stosuje się go również do płukania jamy ustnej, a okłady z tej niezwykłej rośliny pomagają  
w artretyzmie. Inhalacje zaś stosowane są na astmę. Nieodzowny, naturalny przyjaciel w podróży…

• likwiduje problemy żołądkowe
• poprawia wydzielanie żółci i soków żołądkowych
• poprawia pracę jelit
• likwiduje zaparcia i wzdęcia
• likwiduje nudności
• działa przeciwgrzybicznie i bakteriobójczo
• zwalcza objawy choroby lokomocyjnej
• zwalcza pasożyty

Adżwan
(Trachyspermum ammi)

w postaci proszku

100 g
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ASHWAGANDHA - ENERGIA BEZ STRESU!
Stres w dzisiejszych czasach jest nieodłączną częścią naszego życia. Wiadomo też, że jest czynnikiem  

inicjującym  i odpowiedzialnym za ogromną ilość schorzeń i różnego rodzaju chorób. Tu z pomocą 
przychodzi  nam  Ashwadandha.  Nazywana jest również  „indyjskim żeń-szeniem”.  To jedno z najbardziej 
znanych ziół stosowanych w medycynie ajurwedyjskiej. 

Podnosi ogólną sprawność organizmu i jego odporność na wzmożony  wysiłek fizyczny.  Pomaga 
radzić sobie w różnego rodzaju stresach. Doskonale wpływa na funkcje mózgu. Ma szerokie 
zastosowanie jako doskonały środek uspokajający, wyciszający i przynoszący zdrowy sen. Przy 
dłuższym stosowaniu stwierdzono zahamowanie siwienia włosów.

Ashwagandha ma działanie pozwalające zaadoptować organizm do czynników stresogennych. 
Działa jako naturalny, roślinny antydepresant.  Jest skuteczna we wspomaganiu leczenia chorób 
wywołanych stresem, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, ogólne osłabienie, stany  
lękowe  itp.

Poprawia komfort życia  i pozwala na lepsze funkcjonowanie organizmu.

•  likwiduje chroniczny stres i przemęczenie
•  działa antydepresyjnie
•  zmniejsza problemy ze snem 
•  poprawia myślenie, pamięć i koncentrację
•  poprawia nastrój
•  wzmaga energię i witalność
•  chroni  komórki mózgowe przed uszkodzeniem 
•  poprawia zdolność wysiłkową organizmu
•  wzmacnia potencjał seksualny u obojga płci 
•  poprawia czas reakcji u sportowców

Ashwagandha  100%
(Withania somnifera)

w postaci proszku

100 g
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AMLA - MOC WITAMINY „C’’ I ANTYOKSYDANTÓW!
Znana jest jako jeden z najsilniejszych antyoksydantów i wyjątkowo bogate źródło  

witaminy C. Wspomaga  gojenie się nadżerek  i  wrzodów trawiennych.  Często stosowany u osób 
 cierpiących na zmiany miażdżycowe. 

W medycynie ajurwedyjskiej uważana jest za najlepszą roślinę zapobiegającą starzeniu.  
Jest silnym środkiem odmładzającym i uznawany jest za najlepsze źródło naturalnej witaminy C.  
Jeden mały owoc o średnicy ok. 2-3 cm, ma zawartość witaminy C taką, jaka występuje w dwóch  
cytrynach. Głównie dzięki obecności tej witaminy i innych substancji aktywnych min. tanin i polifenoli, 
owoc amli ma silne właściwości antyoksydacyjne. Jest stosowany także jako preparat 
przeciwcukrzycowy i przeciwgorączkowy. Ma korzystny wpływ na serce oraz  układ oddechowy. 
Sprawdza się przy leczeniu zapaleń oskrzeli, gardła i płuc. Owoc amli  jest środkiem znacząco 
wzmacniającym organizm.

• poprawia odporność
• likwiduje pasożyty
• wspomaga gojenie wrzodów 
• łagodzi skutki dny moczanowej i innych chorób reumatycznych
• wspomaga w leczeniu cukrzycy
• przyśpiesza regenerację komórek
• zmniejsza tworzenie się wolnych rodników
• sprawdza się przy zapaleniu wątroby
• odmładza organizm

Amla 100%
(Emblica officinalis)

w postaci proszku

100 g
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BRAHMI - PAMIĘĆ I JASNOŚĆ UMYSŁU!
Od tysięcy lat uznawane jest za doskonały środek wpływający na poprawę pracy mózgu i całego 

układu nerwowego.  Pierwsze wzmianki o tej roślinie datowane są na 10 wieków  przed naszą erą.  
Brahmi regeneruje komórki nerwowe, a regularnie stosowane zwiększa inteligencję, pamięć, 
witalność oraz spowalnia  procesy starzenia.  

Działa antystresowo. Wspomaga koncentrację, pewność siebie, ułatwia działanie i pracę  
w warunkach stresowych. Działa relaksacyjnie. Zmniejsza napięcie, nerwowość oraz zaburzenia  
pamięci. Wspiera w nauce, poprawiając zdolności intelektualne i zapamiętywanie. Doskonałe  
dla studentów. Brahmi stosowane jest również przy wylewach krwi do mózgu,  depresji i nerwicach. 

•  wspomaga pracę mózgu i całego układu nerwowego
•  poprawia intelekt i zdolności do nauki
•  poprawia pamięć
•  działa antydepresyjnie
•  wspiera przy demencji starczej

Brahmi 100%
(Bacopa monnieri)

w postaci proszku

100 g
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ORZECHY PIORACE - W TROSCE O SKÓRĘ!
Orzechy piorące pozyskiwane są z rosnącego w Indiach drzewa Sapindus mukorossi zwanego 

mydłowcem. Od wieków używane są w kosmetyce, jak również do prania i mycia. Swoje niezwykłe 
właściwości zawdzięczają znajdującej się w łupinach saponinie, która jest  „naturalnym mydłem”.  
W kontakcie z wodą zmienia się w myjącą, bezwonną pianę. Orzechy można stosować do prania 
ręcznego i w pralkach automatycznych. Są zdrową alternatywą dla silnych, chemicznych detergentów 
używanych w proszkach  i mydłach. 

• nie powodują podrażnień i chorób skóry 
• idealne dla alergików 
• nadają się do prania ubrań dla dzieci w każdym
   wieku, w tym noworodków i niemowląt
• można myć ciało i włosy
• zmiękczają ubrania
• są biodegradowalne 

Orzechy piorące
(sortowane, gatunek pierwszy)

woreczek lniany

0,5 kg
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Kontaktują się z nami osoby, które szukały sposobów pozbycia się swoich problemów 
zdrowotnych. Poświęciły wiele miesięcy na poszukiwania najlepszego produktu i nie są zadowolone 
z  rezultatów. Pomogliśmy wielu z  nich, bo okazało się, że to, co było dla nich ważne, jest znane  
i dostępne od setek lat w indyjskiej medycynie ajurwedyjskiej. Z radością pomożemy także Tobie.  
Zacznij od dziś żyć w zdrowiu z naturą!

Zespół Ayurvitta
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