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1/2 granatu
1 mandarynka
1/2 banana
1 łyżeczka mielonego siemienia

200 ml mleka migdałowego
    lnianego

Granat jest bogaty w fitohormony, dzięki kt�rym łagodzi objawy
menopauzy i PMS (zesp�ł napięcia przedmiesiączkowego) u
kobiet. Zawiera sporą dawkę witamin: A, C oraz E, kt�re działają
antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo oraz zwiększają odporno��
na choroby. Pomaga zapobiega� chorobom układu krążenia oraz
chorobom serca. Reguluje ci�nienie krwi i wyr�wnuje gospodarkę
żelaza.
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MANDARYNKOWY KOKTAJL Z
GRANATEM

składnik mocy: granat



Dynia o pomara�czowym miąższu zawiera duże ilo�ci beta-
karotenu, co czyni ją naturalnym „kosmetykiem” poprawiającym
kondycję cery i sk�ry, ale także pomaga zapobiega� niekt�rym
nowotworom. Zawiera też sporą ilo�� witaminy E, co wzmaga jej
wła�ciwo�ci antyoksydacyjne. Dynia sprawdza się w leczeniu
chor�b pasożytniczych, gdyż zawarta w niej kukurbitacyna
niszczy układ nerwowy pasożyt�w.

200g upieczonej dyni 
1/2 pomara�czy
1/2 kaki
1 łyżeczka masła orzechowego
1/4 łyżeczki kardamonu
1/2 łyżeczki cynamonu
200 ml wody

 KORZENNE SMOOTHIE Z DYNIĄ,
POMARA�CZĄ I KAKI

składnik mocy: dynia
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Kora cynamonowca- �wietnie sprawdza się w profilaktyce
cukrzycy typu 2. Zmniejsza wchłanianie glukozy w jelicie cienkim
i wyr�wnuje poziom cukru we krwi. Wpływa także zbawiennie na
pracę przewodu pokarmowego, łagodząc dolegliwo�ci takie
jak: wzdęcia, nudno�ci, biegunka. Regularne stosowanie
cynamonu zmniejsza ryzyko chor�b nowotworowych.

1/2 pieczonego jabłka
1/2 banana
1 łyżka orzech�w nerkowca
1/2 łyżeczki cynamonu
200 ml mleka owsianego lub z 

    orzech�w laskowych

SZARLOTKA
składnik mocy: cynamon



Ten tropikalny owoc dzięki bogatej zawarto�ci polifenoli wykazuje
działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Paradoksalnie mimo
wysokiej słodko�ci pomaga regulowa� poziom cukru we krwi. Jego
spożywanie może obniży� insulinooporno�� i poprawi� tolerancję
glukozy. Badania potwierdzają, że rozlu�nia naczynia krwiono�ne,
obniża ci�nienie krwi i tętno, co zapobiega chorobom układu
krążenia.

1/2 mango lub 150g mrożonej pulpy
1/2 łyżeczki kurkumy
szczypta pieprzu
1/4 łyżeczki kardamonu
160g jogurtu kokosowego
100 ml wody

MANGO LASSI W ZIMOWEJ
ODSŁONIE Z KURKUMĄ

składnik mocy: mango
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Nasiona szałwii hiszpa�skiej, potocznie zwane nasionami chia to
jeden z czołowych produkt�w pod względem zawarto�ci kwas�w
Omega-3. Regulują one poziom cholesterolu, zapobiegają
miażdżycy i chronią przed chorobami serca. Pozytywnie wpływają
na pracę m�zgu i obniżają ci�nienie tętnicze. Dzięki dużej
zawarto�ci błonnika poprawiają pracę jelit i zapobiegają
zaparciom.

1/2 banana
1 szklanka mrożonych jag�d
1 łyżeczka gorzkiego kakao
1 łyżeczka nasionek chia
1/2 szklanki jogurtu sojowego
125 ml wody
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KREMOWY KOKTAJL
CZEKOLADOWO-JAGODOWY CHIA

składnik mocy: nasionka chia
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Korze� imbiru powinien by� szczeg�lnie ceniony przez kobiety. Z
jednej strony łagodzi b�le menstruacyjne, a z drugiej- pomaga
zmniejszy� nieprzyjemne dolegliwo�ci w ciąży, takie jak nudno�ci
czy wymioty. Sprawdza się także przy zaburzeniach
czynno�ciowych przewodu pokarmowego: łagodzi zmiany
wrzodowe żołądka, zapobiega występowaniu zgagi i zmniejsza
dyskomfort trawienny. Wspomaga pracę wątroby i nerek. Działa
przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, antybakteryjnie i
przeciwnowotworowo.

1 szklanka mrożonych malin
1/2 pomara�czy
1 łyżka otręb�w pszennych
1/2 łyżeczki mielonego siemienia lnianego
1 cm korzenia imbiru
200 ml wody

SMOOTHIE MALINOWE Z NUTĄ
POMARA�CZY I IMBIRU

składnik mocy: imbir
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Pyłek kwiatowy to doskonały spos�b na poprawę odporno�ci. Po
pierwsze działa jak antybiotyk i ma udowodnioną skuteczno�� w
walce z infekcjami bakteryjnymi. Po drugie wykazuje aktywno��
przeciwzapalną, por�wnywalną z niesteroidowymi lekami
przeciwzapalnymi. Zmniejsza skutki stresu wywołane chorobą i
przyspiesza powr�t do zdrowia. Dodatkowo dzięki specjalnym
enzymom zwiększa wchłanianie witamin i składnik�w
mineralnych z pokarmu.

ZIELONY KOKTAJL NA ODPORNO�� Z
PYŁKIEM PSZCZELIM

składnik mocy: pyłek pszczeli

1/2 kiwi
1/2 awokado
1/2 banana
gar�� szpinaku
1 łyżeczka pyłku pszczelego
200 ml wody
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