™

Kerry
Washington

Love story –

Vypracovala se a zůstala svá

Zelená, zelenější a
nejzelenější strava

Šéfkuchařka Gwen
čeká dítě!

Zboření multivitaminového mýtu

Zdravé jídlo –
$3.95 US $4.15 CAN

ZDARMA!

recepty na každý den

Podívejte se, kdo o nás mluví
Garden of Life na sociálních síťích

Ate
Oprav ya@Ateyaa
d
a
syrovo u si užívám ž :
u
iv
s
ot se
t
rav
Garde
n of Lif ou. S doplň
ky
es
mnohe
m lépe e cítí mé tě
lo
. Už nik
dy více
fastfoo
dy!
e:
si
es Jud
Franc ěli, jak jsem em
d
js
ě
v
la
y
e
t
B
s
.
y
b
12
m
Chci, a vitamín B
jak jse
n
vala
a tím,
zamilo o ohromen em jej o de
js
st
.
k
o
li
r
a
e
t
p
ít
a
a
ř
n
,
p
vému
é cítila
se pot ji koupila i s ělé práci!!
v
ě
k
d
s
z
po
ve
čujte
Pokra

Eklek
Nic m tik@DJEk
i ne
lekt
ráno dodá tolik ik88:
výrob v práci ja energie
ko v
ky.
dobro Díky za e aše
ne
u sva
činu k rgii a
luci!

DeborahMattingly@
spookmycat:
Výrobek Organics
B-12 je fantastický a
skvěle chutná!

Jennifer Champy:
Šest týdnů a stále hubnu!
Pozastavilo se minulý týden, ale už
je vše zas ve správných kolejích.
Miluji, miluji, miluji RAW Fit…vždy
mám pocit sytosti. Jeden zdravý
koktejl denně na oběd nebo
večeři…

JamesCham
bers@
JCham734:
Moc mi chut
ná Perfect
Food Raw En
ergizer
smíchaný s
acai šťávou!

Joanna Whee:
Namíchala dnes ráno na
snídani sojové mléko s
mrkvovou šťávou, přidala
jednu dávku
čokoládového RAW Meal
a dvě polévkové lžíce
rozemletého lněného a
chia semínka. Byla jsem v
sedmém nebi!

Insta



Krissy Lowe:
Miluji vaše výrobky!
Čokoládový RAW
Protein je nezbytnou
součástí každého
dne.

Lauren@lmm414:
Nejenže RAW Protein
garden of Life je jediný
protein, který mi nedělá
zle, ale prášek z listové
zeleniny je naprosto
dokonalý.✔

catherinemarino@
rinaa_xo:
Stačí mít jen RAW
Protein nebo Perfect
Food RAW a náhrada
jednoho jídla je na
světě! Naprosto
zbožňuji Perfect Food
RAW s acai!

Tim Stacks:
Musím říct, že vaše výrobky mi
pomohly v mnoha směrech!

WillieLuckey
@dellabee28:
Jen jsem chtěl říct, že
mám rád vaše produkty.
V současné době užívám
RAW CoQ10.

In

sta

Sociální sítě Garden of Life
jsou na nohou – máme rádi
interakci s každým z Vás.
→

← Klik →

← Klik
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VÍTEJTE, přátelé a kolegové zdravého životního stylu!
Uplynuly pouhé tři měsíce mé práce jako viceprezident pro
marketing v Garden of Life a nemohl jsem být šťastnější. Dobré
jméno značka je vše, co si nový manažer marketingu přeje.
Nekompromisní nároky na kvalitu, závazky k inovacím, podpora,
spolupráce a neustálé prozkoumávání možných zlepšení. To
bude ještě nářez!
Jako nováček jsem se hned hluboce ponořil do své práce a četl
vše, co jsem mohl v tisku na internetu i v obchodech najít. Jsem
si jistý, že zde naleznete mnoho vynikajícího čtení. Když jsme s
týmem pitvaly naše marketingové plány, časopis Extraordinary
Health ™ se rychle stal jedním z hlavních témat.
Nastavili jsme si jako cíl, využít náš časopis způsobem, který by nabídl
transparentnost, kulturu, vztahy, filozofii, kreativitu a praktiky naší značky.
Samozřejmě, že budeme nabízet také smysluplné články se zaměřením na zdraví
a výživu, které by Vás měli vzdělat, zaujmout i pobavit, ale především chceme,
abyste šli cestou, která Vás jedinečně odměňuje za to, že jste součástí naší rodiny.
Tímto prostřednictvím doufáme, že nás poznáte ještě lépe.
V tomto čísle Extraordinary Health ™ budou naše první kroky směřovat k evoluci.
Ačkoli se pojetí a formát článků může zdát povědomý, naleznete zde mnoho
nového. Rovněž jsme vylepšili design a uspořádání a přidali zábavu ve formě
soutěží a her. Koneckonců, kdo rád nevyhrává?
Chceme, abyste se cítili součástí naší značky, tedy součástí naší rodiny.

PŘISPÍVAJÍCÍ ODBORNÍK
Dawn Thorpe-Jarvis
PUBLIKAČNÍ TVŮRČÍ VEDOUCÍ
David Johnson
PUBLIKAČNÍ UMĚLECKÝ VEDOUCÍ
Angela DiGloria
GRAFICKÝ SPECIALISTA
Marlene Joy Smith
GRAFICKÝ DESIGNER
Tiffany Beasi
PŘISPÍVAJÍCÍ TVŮTČÍ SPOLUPRACOVNÍK
Kristie Romano
PŘEKLAD DO ČESKÉHO JAZYKA

Miroslav Šimčík

Extraordinary Health™ is
published by Garden of Life, LLC.
4200 Northcorp Parkway
Palm Beach Gardens, FL 33410
www.gardenof ife.com

Se srdečným pozdravem
Guy Burgstahler
viceprezident marketingu

©2014 Garden of Life, LLC. Všechna práva vyhrazena.
Tento časopis není určen pro lékařskou pomoc osobního
zdravotního stavu, ani nenahrazuje doporučení zdravotníků.
Názory přispěvatelů a zdrojů uvedených v článcích nejsou
nezbytně stanoviska šéfredaktora či vydavatele. Informace

FSC FPO

uváděné v Extraordinary Health ™ nesmí být reprodukovány
jako celek, ani částečně bez výslovného svolení vydavatele.

Printed on recycled paper with
post consumer waste content

www.gardenoflife.cz
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Projekt negeneticky modifikovaných
organismů je ověřován nezávislou
třetí stranou v Severní Americe pro
zamezení geneticky modifikovaných
organismů.

SPOLEČNĚ ROSTEME, ABY JSME SVĚT
UDĚLALI LEPŠÍM.

Jsme vděční, že můžeme být součástí rostoucí komunity, jejímž
cílem je změnit svět tím, že maximalizuje své úsilí v zachování
udržitelného zemědělství, zelených postupů, ekologie a filantropie.
Empowering Extraordinary Health®

Staňte se součásí naší komunity na www.GardenofLife.com a www.gardenoflife.cz

Petr Vabroušek
PROFESSIONAL
TRIATHLETTE

www.petrvabrousek.eu

www.gardenoflife.cz

Používá výrobky Garden of LIfe
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V osmisměrce je skrytých 15 zdravých
potravin, které se obvykle sklízí na podzim.
Pokuste se je najít všechny!

OSMISMĚRKA

N
C
P
B
M
A
P
Q
X
K
H
P
E
P
D

W
C
S
S
T
E
E
B
N
N
S
U
I
O
R

G
B
N
E
A
O
R
I
J
X
A
M
S
M
A

P
H
X
R
P
Z
H
R
X
J
U
P
T
E
H

C
T
S
L
R
A
I
J
N
C
Q
K
O
G
C

C
R
A
N
B
E
R
R
I
E
S
I
R
R
S

T
U
R
N
I
P
S
G
Y
S
T
N
R
A
S

APPLES
BEETS
BRUSSELS SPROUTS
BUTTERNUT SQUASH
CARROTS
CRANBERRIES
KALE
PARSNIPS

S I B
PWR
I Z U
NU S
SWS
R E E
A H L
P I S
DR S
Z E P
UNR
V NO
A C U
N A T
I WS

S
E
O
T
A
T
O
P
T
E
E
W
S
E
C

V N T
WU T
A I P
C Z F
G C N
S B A
J O O
K A L
P L V
S A T
T T U
H P J
H Y H
S C Y
MMW

I
L
Z
H
O
A
Y
E
J
Y
B
U
O
B
R

PEARS
POMEGRANATES
PUMPKIN
RED GRAPES
SWEET POTATOES
SWISS CHARD
TURNIPS

5

Co znamená
být "čistý"
Autor: Jeffrey Brams

Mám tři kluky ve věku šest až
deset let a udržet je v čistotě je
každodenní těžký boj, obzvláště
kolem doby koupele.
V poslední době moji chlapci
vymysleli mytí, které moje žena i
já nazýváme "sprchový déšť".
To znamená skočit do sprchy na tak krátkou
dobu, aniž by na ně pomalu nějaká voda
stihla dopadnout a poté se rychle obléct do
pyžama. Vypadají čistě, ale my víme, že
tomu tak úplně není.
Vytváření čistého dodavatelského řetězce se
může jevit stejně klamavé. Mnoho surovin
se zdá na první pohled, že jsou "čisté", ale
při bližším ohledání tomu tak nemusí být.
Opravdu "čistý" produkt začíná ze skutečně
čistých ingrediencí. Zde je několik poučení,
která jsou zapotřebí k vytvoření nejlepšího a
nejčistšího dodavatelského řetězce z RAW
surovin:

1. Lidé jsou na prvním místě
Se všemi pracovníky v našem dodavatelském
řetězci musí být zacházeno eticky a musí
dostávat spravedlivou mzdu. Tím, že jsou pro
nás lidé na prvním místě, udržujeme pokoru
a zaměřujeme se na zkvalitnění jejich života.
Z tohoto důvodu záleží našim lidem více na
kvalitě produktu jak na zisku.

6

SLOVO "ČISTÝ" ZNAMENÁ PRO KAŽDÉHO NĚCO
JINÉHO.
RÁDI BYCHOM SE PODĚLILI S TÍM, CO ZNAMENÁ
PRÁVĚ PRO NÁS.

Náš příslib k posílení zdraví
nás pohání kupředu.

2. Klíčem je dohledatelnost
Znát všechny údaje o našich produktech, jejich přesné složení,
kde se jaká rostlina pěstuje, veškeré zemědělské postupy,
mzdy a zdravotní péče našich zemědělců – vše je pro nás
klíčovou prioritou.
Rozvíjení plně sledovatelných dodávek surovin celého řetězce je
masivní a komplexní počin. Vezměte si například náš multivitamin:
Na obalu je jen napsáno, že je v něm 25 vitamínů a minerálů, ale
to je 25 různých látek a každý z nich vyžaduje až deset dalších
složek k jejich výrobě. Pak je tu ještě výroba kapsle, její přísady,
povlaky a další.

I když dodavatel může tvrdit, že všechny složky jsou "čisté", tak
tomu tak nemusí být a mohou stále obsahovat geneticky
modifikované organismy, proto je nezbytné ověření nezávislou
třetí stranou. K dnešnímu dni neexistuje žádná jiná organizace,
která by tohle kontrolovala, jako je Non-GMO Project.
Proces budování čistého a zabezpečeného dodavatelského
řetězce je prioritou. Náš příslib k posílení zdraví nás žene vpřed.
Každý den se zavazujeme být lepší, proto rosteme. Tyto kroky
jsou, jak Garden of Life definuje - "čistý".

Každý náš výrobek obsahuje více než 100 různých složek od 100
dodavatelů, a to mluvíme jen o jednom výrobku. Máme více než
150 dalších jedinečných receptur!

3. Ověřování kvality třetí stranou
CERTIFIKACE USDA ORGANIC: Existuje jen
jeden způsob jak zajistit, zda je výrobek skutečně
biopotravinou: ověřování nezávislou třetí stranou
a plnění přísných požadavků USDA. Pečeť
certifikovaných výrobků naleznete na přední
straně obalu. Pokud výrobek neobsahuje pečeť,
pak to není USDA biopotravina.
Zjistili jsme, že jediný způsob, jak zajistit, aby Garden of Life
zůstal "čistý", je přes ekologické zemědělství. To však vykazuje
mnohem více nákladů, a to je právě ten důvod proč většina
společností nejde touto cestou. Ale my ano. Podepisujeme
dlouhodobé smlouvy s našimi rodinnými farmami, aby mohli
prodávat své plodiny za přiměřenou cenu a pokrývat zvýšené
náklady, které ekologické zemědělství zahrnuje. Nechceme
přenést tyto zvýšené náklady na naše zákazníky.
PROJEKT NEGENETCKY MODIFIKOVANÝCH
ORGANISMŮ: Dnes je to jediný způsob, jak zajistit,
že naše suroviny nejsou z geneticky modifikovaných
zdrojů (GM). Pouze v Severní Americe probíhá
ověření negeneticky modifikovaných zdrojů (nonGMO) nezávislou třetí stranou.

NON
GMO

VER

Project
I FI E D

no ngmoproject.org

Každá surovina, která se nám od dodavatele dostane do rukou,
nese prohlášení, že není geneticky modifikovaná. Pokud je
jakákoliv podsložka suroviny geneticky modifikovaná, tak se už
jedná o geneticky modifikovaný zdroj, proto je nutná úplná
sledovanost a dohledatelnost každé složky a všech podsložek v
průběhu dodavatelského řetězce a zajistit, aby suroviny
neobsahovaly geneticky modifikované organismy.
www.gardenoflife.cz
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BATERIOVĚ POHÁNĚNÝ NÁBOJ KOLA
Jízda na kole je skvělá z mnoha důvodů. Dobře
procvičíme naše tělo, ušetříme náklady na dopravu,
vyhneme se dopravním zácpám a spousta dalších
předností. Ale teď je ještě jedna výhoda, po které se
cyklisté obzvláště ve městech hrnou.
FlyKly Smart Wheel a Copenhagen Wheel jsou
zařízení, díky kterým můžete každé jízdní kolo
proměnit na elektrokolo, stačí jen vyměnit zadní kolo
za FlyKly Smart Wheel, v jehož náboji je zabudovaný
pomocný pohon. Uživatelé jej mohou propojit se
smartphonem, a když cyklista začne šlapat, asistent
začne pracovat tak, aby vám šlapání ulehčil. V
podstatě tento malý motor dokáže jet rychlostí až 20
mil za hodinu na vzdálenost 30 mil, a to vše bez
šlapání, pouze s využitím energie uložené v motoru.
Připevníte váš smartphone na řídítka, vyberte
požadovanou rychlost a poháněné kolo se postará o
zbytek. Stále sice musíte dodávat energii šlapáním, ale
pohon vám ji značně ulehčí. Skutečná krása je v
smartphone aplikacích, které sledují jízdu a vaši cestu,
povědí, za jak dlouho se kam dostanete, a zjistí, kolik
kalorií jste spálili.

Fotografie Flykly

Co je trendy?
BĚŽECKÝ PÁS A STŮL PRO PRÁCI VE STOJE
Sedět na dlouhou dobu v práci za stolem může způsobit nesčetné
množství zdravotních problémů, nebo i vyvolat "sedící nemoc",
která je spojena s chronickými chorobami, jakými jsou cukrovka,
vysoký krevní tlak, přibývání na váze a bolesti zad a krku.
Mnoho firemních wellness programů nyní nabízí běžecké pásy,
nebo stoly pro práci ve stoje. Tento koncept byl představen již před
několika lety, ale firmy a vedoucí pracovníci byli znepokojeni, že by
docházelo k poklesu produkce. Ale nová studie naznačuje pravý
opak a tyto pracoviště nyní vyrůstají v mnoha firmách.
Výzkumníci univerzity Texas v Arlingtonu, univerzity v Minnesotě a
na klinice Mayo zjistili, že pracoviště vybavené běžeckými pásy měly
mnohem větší produktivitu práce, a každý zaměstnanec spálil v
průměru o 74 kalorií za den více, než tomu bylo předtím.

Fotografie LifeSpan
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Přináší to také pro pracovníky lepší motivování a soustředění.
Kromě toho ti, kteří využívají buď běžecký pás, nebo pracují ve
stoje, tvrdí, že se cítí lépe, mají menší bolesti a necítí takovou únavu
na konci dne. Nemusí to být pro každého, ale nedá se zapřít, že
tohle nemůže být odpověď do budoucna, jestli chodit, stát nebo
sedět při vykonávání práce. Vaše zdraví na tom může záviset.

www.gardenoflife.cz

Skvělé tipy

POŠLETE NÁM
SVÉ SKVĚLÉ TIPY NA:
info@lifeway.cz

BALANCED GURU® – TĚLOVÝ PEELING
Kdo by neměl rád dobrý tělový peeling - obzvláště z organického, raw třtinového
cukru a kávy? K tomu ještě s přídavkem soli z Mrtvého moře, skořice a hřebíčku pro
okořenění směsi. Výsledkem je bohatý a aromatický peeling na celé tělo. Výživné
bambucké máslo, avokádo a kokosový olej jsou přidány k ochraně a hydrataci
pokožky. Máme rádi Balanced Guru® výrobky (1 unce $11 / 9 uncí $40). Všechny
jsou certifikovány USDA Organic a nejsou testovány na zvířatech. Podívejte se na
celou jejich řadu pro péči o tělo, péči o vlasy a péči o pleť, ještě dnes.
www.balancedguru.com

ROOTED BEAUTY® LŮJ NA RTY
Vyživují rty a napomůžete změnit
život ženám! Část výtěžku z
prodaných výrobku jde na projekt
Woman2Woman Project, který
pomáhá trpícím ženám v důsledku
chudoby nebo obchodování s lidmi.
Tyto 100% přírodní loje na rty jsou
plné bohatých živin z ovocných
výtažků a radostně zabalené ve
zcela biologicky odbouratelném
obalu, který je schopen se při
kompostování za pouhé dva týdny
rozložit. Trio výrobků obsahuje
limetkovou, vanilkovopomerančovou a marakujovou
příchuť (3 balení $12.99). Kupte si
nyní a zažijte spokojenost z výrobku
a pomzte trpícím ženám.

S’WELL® KCA – OPAKOVANĚ POUŽITELNÁ LÁHEV
Opakovaně použitelné lahve je věc! S'well (objem 17 uncí $35)
nabízí celou řadu lahví pro opakované použití, které přicházejí
v různých krásných barvách a vzorech. V jejich lahvích budete
mít nápoje chladné po dobu 24 hodin a horké po dobu 12
hodin. Jsou vyrobeny z nerezové oceli a jsou netoxické,
neloužené a bez bisfenolu A. Při koupi této láhve jde 10%
částky na Keep a Child Alive fond, který zajišťuje v Africe a Indii
výživu, poradenství a podporu, posílení postavení žen a
budoucnost dětem a rodinám postiženým HIV.
www.swellbottle.com

www.rooted-beauty.com

SUSTY PARTY - UBROUSKY
Podporujeme a máme rádi všechny produkty společnosti
Susty Party se sídlem v Brooklynu, NY (200 kusů - $7,99).
Vytváří nádobí k jednorázovému použití, které je
kompostovatelné a přesto velmi pestré, vysoce funkční a
vhodné na každou party. Jsou vyrobeny ve spolupráci s
neziskovými společnostmi, které zaměstnávají postižené
pracovníky. Navíc obaly těchto ubrousků poslouží jako stolní
karty pro zasedací pořádek hostů. Párty začíná!
www.sustyparty.com

www.gardenoflife.cz
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BURN THIS

ZOMBIES RUN!

(APLIKACE K DISPOZICI NA iOS)

(APLIKACE K DISPOZICI NA ANDROID A iOS)

Nejvíce inovativní a jednoduchý
způsob, jak plánovat svůj
trénink! Rezervujte si své
oblíbené fitness kurzy i na
cestách, naleznete zde vaši
historii, můžete koordinovat
cvičení s přáteli, objevovat nové
studia a poznat nové lidi s
podobnými zájmy. BurnThis učiní
rezervování zábavné a snadné!

Sportem ku přežití. Zavažte si boty,
nasaďte sluchátka a vyrazte ven. Jsou
sotva 100 yardů od vás, když je
uslyšíte a stále se přibližují. Můžete
slyšet každé zasténání zombie, každý
skřípot. Jsou všude. Je tu jen jedna
věc, kterou můžete dělat: Utíkat!
Pokud rádi běháte venku, je to
aplikace právě pro vás. Je to zábavný
a děsivý způsob jak se dostat ven a
udělat něco pro své tělo.

Hot
Knihy& Aplikace
EAT LIKE A
WOMAN
(AND NEVER
DIET AGAIN)
Autor:
STANESS JONEKOS

GET UP!
WHY YOUR CHAIR IS
KILLING YOU AND
WHAT YOU CAN DO
ABOUT IT
Autor:
JAMES A. LEVINE

Kniha na základě nejnovějších
výzkumů zobrazuje, že muži a ženy
tráví jídlo jinak a hubnou odlišně. Eat
Like a Woman (And Never Diet Again)
je průlomový třístupňový program
speciálně na míru pro potřeby
ženského těla. Staness Jonekos, autor
knihy Menopause Makeover, spolu s
přední zdravotní odbornicí Dr.
Marjorie Jenkins poukazuje na to, jak
hubnout bez strádání, jak vypadat
mladší a cítit se lépe než kdykoliv
předtím. Naučíte se pochopit vztah
mezi stresem a vašim zdravím,
interpretovat zprávy vašeho těla a
dozvíte se jak podpořit hormonální
rovnováhu a emocionální zdraví.

Že průměrný dospělý člověk pracující v
kanceláři prosedí 50-70 % dne není
žádným překvapením. V knize Get Up !
zdravotní expert James A. Levine
popisuje vědecký výzkum zabývající se
negativní m vlivem sezení na naše
zdraví. V dnešním světě židlí již
nepoužíváme své tělo tak, jak vylo
vyvinuto a právě sezení je nejčastější
příčinou cukrovky, rakoviny a
onemocnění srdce. Levine ukazuje, jak
odhodit pouta setrvačnosti a zvrátit
tyto negativní trendy pomocí
jednoduchých změn v našem
každodenním životě.
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FARMING
WITH NATIVE BENEFICIAL
INSECTS: ECOLOGICAL
PEST CONTROL
SOLUTIONS
Autoři:
SDRUŽENÍ XERCES
Tento podrobný průvodce vám ukáže,
jak vytvořit farmu nebo přirozené
prostředí zahrady, které bude
přitahovat užitečný hmyz, a tím
snižovat poškození plodin škůdci, bez
nutnosti použití pesticidů. Čtyři
odborníci z Xerces společnosti,
světového lídra v problematice
ochrany přírody a životního prostředí,
diskutují o ekologii, užitečném hmyzu
a ukazují, jak můžete chránit jejich
přítomnost na vaší půdě pomocí
rozpoznávání hmyzu a jejich stanovišť,
snižovat používání pesticidů a
ochraňovat jejich stávající stanoviště a
poskytovat nová.

www.gardenoflife.cz

Zaostřeno na BIO
TO JE ALL GOOD!
MÁME RÁDI SPOLEČNOSTI,
KTERÉ SDÍLEJÍ NAŠI VÁŠEŇ PRO
ZDRAVÍ, LIDI A ZEMI, JELIKOŽ
MAJÍ CERTIFIKACI USDA A
MNOHO PŘINÁŠÍ DALŠÍCH
KLADŮ - A ALLGOOD
PROVISIONS JE JEDNA Z NICH.
WWW.ALLGOODPROVISIONS.COM
"V Allgood pečlivě zvažujeme zdroj našich výrobků. Drtivá většina našich plodin pochází z
malých a soukromých ekologických farem, které jsou po celých Spojených státech. Mnoho
našich zemědělců má zkušenosti z farmaření po celé jejich generace a všichni z nich věří v
udržitelnost životního prostředí. Zachovat naši zemi a zároveň poskytovat vysoce kvalitní
certifikovaný bioprodukt je naše poslání."
—Allgood Provisions

Jednoduché. Udržitelné. Chutné.
Tohle jsou některá ze slov popisující
Allgood Provisions.
Společnost byla založena v roce 2011
v Park City, Utah a nabízí širokou
škálu negeneticky modifikovaného,
lahodného sušeného ovoce, ořechů a
směsí s certifikací USDA, ideální pro
zdravé stravování. Výrobky jsou
bohaté na vitamíny a minerály, které
jsou nezbytné pro zdravou výživu.
Co je na výrobcích tak skvělé a dělá
je tak působivými?
Certifikace USDA Organic znamená, že
produkt v souladu s nejvyššími
standardy a čistotou – není z
geneticky modifikovaných plodin,
nepoužívají se škodlivé pesticidy ani
umělá hnojiva a růstové hormony – to
vše v souladu s přírodou. Závazek
farmářů k používání ekologického
zemědělství pro své plodiny, chrání,
obnovuje a zlepšuje půdu i vodní
zdroje, což vede ke zvýšení
biodiverzity živočišných stanovišť. A
to je další důležitý aspekt.

Allgood je také hrdým členem nadace
Planet Foundation a z každého prodeje
daruje 1% finančních prostředků na
zachování a obnovu přirozeného
prostředí. Jako člen také uznává svou
odpovědnost a závislost na zdravém
životním prostředí.
Obalové materiály jsou také stejným
směrem, aby byly co nejšetrnější k
přírodě. Jsou vyrobeny z recyklovaných
materiálů a na jejich výrobu se využije o
30% až 50% méně energie, než je
obvyklé.
Allgood neustále hledá způsoby, jak
snížit svou ekologickou stopu. Jsou
přesvědčeni, že společnosti mají
povinnost vytvářet pozitivní sociální a
environmentální změny.
Jeden ze způsobů, jak tak učinit, je
pomocí projektu Trees for the Future
(Stromy pro Budoucnost), díky němuž
dochází k vysazování stromů na
venkovech a v rozvojových zemích, které
umožňují obnovu životního prostředí,
pěstování potravin a vytváření udržitelné
budoucnosti. Prostřednictvím Trees for
the Future jsme již zasadili tisíce stromů
po celém světě.
V Allgood Provisions chceme dělat vše
pro lepší budoucnost!

www.gardenoflife.cz

Garden of Life®

Love Story
Potkali se na Expo West v roce 2013, když byla ve stánku
Garden of Life, kde mluvila s lidmi a rozdávala vzorky
našich proteinových prášků. Zamilovali se do sebe, měli
svatbu, a teď…

GWEN JE NAŠE DYCHTIVÁ
ŠKOLITELKA GARDEN OF LIFE,
ŠÉFKUCHAŘKA VEGANSKÉ
KUCHYNĚ A BRZY BUDE I
NASTÁVAJÍCÍ MATKOU.
BUDEME JI SLEDOVAT V
PRŮBĚHU JEJÍHO
TĚHOTENSTVÍ I PO NĚM.
DOSTANOU SE TAK K VÁM
INFORMACE Z JEJÍHO
SOUKROMÉHO ŽIVOTA, JAK
PROBÍHÁ JEJÍ TĚHOTENSTVÍ,
JAK SE STRAVUJE, CO SI
ZAPISUJE DO DENÍKU, JAK SE
CÍTÍ A MNOHO DALŠÍHO.

Jak jsem potkala svého manžela Ryana

Gwen
čeká dítě!

V roce 2013, zhruba měsíc poté, co jsem byla zaměstnána u
Garden of Life jsem letěla na služební cestu do Anaheimu v
Kalifornii na Expo West.
Můj budoucí manžel tam byl ve stejnou dobu ve své práci a
přišel ke stánku Garden of Life, kde jsem rozdávala vzorky
našich proteinových prášků. Hned co jsem jej poprvé
spatřila, udělal na mě dojem. Měl zamyšlenou tvář ruského
spisovatele a dlouhý krok astronauta nastupující do
raketové lodě. Mluvili jsme spolu nepřítomně o proteinu s
příchutí vanilky a chai (což je můj oblíbený), a o tom odkud
pocházíme a kde žijeme. Bylo to velmi osobní a pocit velmi
podobný jako který máte, když se vracíte na místo, kde jste
vyrůstali a poté se na něj po dlouhé době vrátíte.
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Po nadšené výměně našich názorů na
výživu náhle odešel. K mé úlevě se vrátil
o minutu později a požádal mě o číslo,
které jsem mu dala, a ztratil se. Když
odcházel, ještě zaklepal na naše do
výšky navrstvené balení proteinů,
poukázal na jeho pošetilost a prohlásil
„Chybí tu bowlingová dráha.“ Pověděla jsem mu o jeho
štěstí, že jsem mu již dala své číslo, a že za pár dní zavolám.
Bydlím v Houstonu v Texasu, a on v tu dobu žil ve Venice
Beach. Cestovali jsme tam a zpět mezi dvěma městy,
abychom se mohli vidět jednou za pár měsíců, až jednoho
dne mi po telefonu řekl, že se rozhodl sbalit a přestěhovat
se do Houstonu.
Začátkem letošního roku mě Ryan na vrcholu Empire
State Building v New Yorku požádal o ruku a 26.
dubna jsme se v kouzelném prostředí v srdci Texasu
vzali. Náš milostný příběh by mohl být vytetovaný na
našich zádech a oba dva máme velký podíl na jeho
rychlém spádu, který byl umocněn těhotenstvím.

Vím, že bude ještě hodně smíchu a zábavy v našem
domě s tím vším okolo.
Šli jsme na první ultrazvuk v osmém týdnu. Je to tak
úžasné slyšet tlukot srdce dítěte! Hned jsem se
zamilovala.
Musím se přiznat, že jsem četla nějaké těhotenské knížky
a časopisy jako většina nastávajících maminek, ale
přestala jsem hledat na internetu pokaždé, když jsem si
myslela, že jsem cítila nějaký pohyb v mém břiše,
protože to vede jen k nevhodné diagnostice sama sebe.
Rozhodla jsem se prostě věřit procesu, a dělat to
nejlepší, abych si těhotenství užila. Můj lékař mi řekl, že
většina žen prochází obdobím citového zmatku a
fyzického nepohodlí v jejich prvním trimestru
těhotenství.

V době kdy jsme vyrazili na líbánky na lodi, byla jsem
již těhotná. Mezi nepříjemným kolébáním lodi,
nulovým soukromím a s počátečními těhotenskými
hormonálními změnami se můj partner jevil jako opak
a byl mi největší oporou. Vím, že jsem Ryanovi alespoň
jednou vyhrožovala, že skočím přes palubu, ale on mi
jen sobecky řekl, ať nepoužívám balkón, který se stal
jeho novou postelí, jako odrazový můstek.
Po plavbě jsme se oba vítězoslavně a přeživší vrátili do
Houstonu a Ryan začínal mít pocit, že bych mohla být
těhotná. Když jsem se ho zeptala na zdroj jeho
přesvědčení, vytáhnul se s pocitem dobrého
golfového švihu, že to ještě plně nechápu. Nemyslela
jsem si, že by se mu to podařilo na první pokus, ale
Ryan mě ujistil, že byl Sparťan, poukázal na jeho
triceps a k zabránění jakýchkoliv pochybností opustil
místnost. Jistě, test byl pozitivní. Poté jsme
vehementně a radostí bez sebe tančili na oslavu
našeho budoucího dítěte.

První trimestr – jdeme na to!
Můj první trimestr se táhne v celém spektru lidských
emocí. Některé ženy, včetně mé matky, mi říkají, že milují
každou minutu těhotenství, ale já do této kategorie ještě
nespadám. Nádherný pocit na tom je, že Ryan a já
přinášíme dítě na tento svět a oba jsme za to neuvěřitelně
pyšní, požehnaní a je to pro nás zázrak.
Hormonální změny mě dělají podrážděnou a netrpělivou.
Beru si vše osobně a pláču bez důvodů. Dokonce jsem
začala plakat ze spánku, přičemž probudím Ryana. On dělá
co je v jeho silách a pokouší se semnou promlouvat, ale já
jsem stále více imunní vůči rozumu. Poslouchat Ryana jak
vyjadřuje své vzrušení z toho, že bude otec, mě hřeje u
srdce a taky koláčky mi pomáhají.
www.gardenoflife.cz

V souladu s užíváním doplňků
Jsem na nejlepší cestě stát se ohromnou! Většina žen
získá pár kilo jejich prvním trimestru, ale já jsem přibrala
skoro deset. I když se mi to nelíbí, Ryan se zdá být docela
rád. Považuji se za velmi zdravého jedlíka, ale těhotenství
to dělá náročnější. Právě teď beru v souladu s
těhotenstvím své doplňky Kind Organics Prenatal, RAW
Probiotics, dvě kapsle Minami MorDHA Prenatal každý
den, Kind Organics Organic B-12, když potřebuji doplnit
energii a svůj den obvykle začínám s neslazeným
mandlovým mlékem, do něhož přidám jednu dávku RAW
Meal s příchutí Vanilka Chai a jednu dávku Perfect Food
RAW Čokoláda. Kokosový olej je ideální pro prevenci
strií, takže si své narůstající bříško natírám každý den.
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Chuť k jídlu a
cvičení
Chutě k jídlu přicházejí v
týdenních intervalech a jsou
stejně nevyzpytatelné jako moje
nálady. Šly od sýrových toustů,
přes jakékoliv jídlo s vařenými
rajčaty, k peckovému ovoci, až
po rýži s máslem. Jen koláčky
jsou od začátku všudypřítomné v
mých myšlenkách. Vkládám
veškeré své kuchařské
dovednosti, pokud jde o
vytváření nových receptů, ale
nyní se stává, že toužím jen po
jediné věci, jako je hořčice, nebo
giardiniera přímo z láhve.
Nejnovější touha byla po
tuňákovém sendviči, ke kterému
jsem si naložila hromadu
hořčice, okurek a rajčat.

Hlavní událost prvního trimestru!

Dělám co je v mých silách, abych
zůstala aktivní, a můj manžel mě
v tom důsledně podporuje. Je
zastáncem P90X, který zprvu
odmítala dělat, ale poté jsem
tento cvičební program začala
milovat. Udělala jsem si několik
sad s úpravami, ale mám
nejraději chůzi. Zpravidla chodím
dvě míle denně před východem nebo po západu slunce,
protože je zde v Houstonu velmi horké počasí. Také jezdím
na kole s Ryanem, ale jsem dost naštvaná, když je rychlejší
jak já. Tuto vinu shazuji na mé těhotenské hormony, nikoliv
mé raněné ego.

Lahodné smoothie

Vrcholem mého prvního trimestru byl doposud druhý
ultrazvuk, kde mě Ryan doprovázel. Společně jsme se dívali
na monitor a mohli vidět tu nejroztomilejší věc, jakou jsme
doposud viděli – dítě, které začalo pohybovat s jeho ruky
nahoru a dolů, jakoby tančilo. V tu chvíli to bylo skutečnější,
než kdykoliv předtím, a naše srdce se hluboce rozbušily.
Vkládám velké naděje do mého druhého trimestru. Slyšela
jsem, že hormony začnou být v rovnováze a těhotenství
začne zářit pestrými barvami. Jsem si jistá, že za pár týdnů
mi naroste bříško, se kterým se budu pyšnit, což ale také
znamená, že naprosto cizí mi budou pokládat ruce na břicho
a já budu zase na protest pokládat své ruce na jejich tvář.
I pokud budete těhotná nebo ne, zkuste některý z mých receptů!

PORCE

1-2

Všechny ingredience použíjte BIO, pokud je to možné.
Ve smoothie je asi 43 mg kofeinu, ale některé dny jej alespoň trochu potřebuju.
Můj doktor říká, že až 200 mg za den je v pořádku. Opravdu se cítím plná energie,
když vypiji tenhle nápoj.

INGREDIENCE

PŘÍPRAVA

1 odměrka Garden of Life® Perfect Food® Energizer
1 odměrka Garden of Life RAW Protein Marley
Coffee
2 šálky neslazeného mandlového mléka
1 šálek zmrazených tmavých třešní
1 zralý banán

Dejte všechny ingredience
do mixéru a rozmixujte.
Ihned si vychutnejte.
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Halibut na kari
omáčce s kokosem
INGREDIENCE

PORCE

2

2 filety z Halibuta (s kůží)
1 šálek šalotky nakrájené na tenké plátky
3 stroužky česneku najemno nakrájené
1 polévková lžíce jemně nastrouhaného zázvoru
2 polévkové lžíce panenského kokosového oleje
2 lžičky kari
½ lžičky soli
½ polévkové lžíce kokosové omáčky nebo sojové omáčky Tamari
½ šálku kuřecího vývaru
½ šálku kokosového mléka
koriandr
limetka
vařená jasmínová rýže

PŘÍPRAVA

Halibut na kari omáčce s kokosem je prospěšný díky
esenciálním mastným kyselinám vyskytujících se v rybách a
zázvoru, který napomáhá proti žaludečním nevolnostem. V
tomto receptu používám kokosový olej Garden of Life. Pokud
je to možné, použijte jen BIO ingredience.

Rozpalte pánev, přidejte na ni kokosový olej, šalotku a česnek a orestujte po dobu 3-5 minut na mírném ohni. Poté
přidejte kuřecí vývar, kokosové mléko, kokosovou omáčku, kari a sůl a duste po dobu 2-3 minut. Filety halibuta osolte a
vložte na pánev kůží dolů. Snižte teplotu, pánev přikryjte pokličkou a vše duste asi 8 minut, dokud není zcela hotovo.
Podáváme s jasmínovou rýží, kterou polijeme omáčkou a halibuta pokapeme limetkou a ozdobíme koriandrem.

Citronovo-zázvorová dobrota
Zbožňuju to, protože je to zdravý dort a právě na něj mám poslední
dobou chutě. Používám vlašské ořechy, které mají velký obsah omega-3
mastných kyselin, bílkovin a vlákniny a makadamové ořechy, které jsou
bohaté na obsah minerálů, jako je vápník. Kokosové vločky jsou zas
dobrým zdrojem železa a vlákniny a zázvor napomáhá proti žaludečním
nevolnostem. Pokud je to možné, použijte jen BIO ingredience.

PORCÍ

20

INGREDIENCE

PŘÍPRAVA

1 šálek vlašských ořechů
1 šálek makadamových ořechů
1 šálek kokosových lupínek
½ šálku bezlepkového ovsa
10 vypeckovaných datlí namočených asi
20 minut ve vodě
1 odměrka RAW Proteinu – Vanilka
2 polévkové lžíce citronové šťávy
1 polévková lžíce panenského
kokosového oleje
1 lžička jemně nastrouhaného zázvoru
1 lžička citronové kůry

Vlašské ořechy, makadamové ořechy, kokosové vločky a proteinový prášek
nasypte do mixéru a rozmixujte na malé kousky. Poté přidejte zbylé ingredience
a opětovně rozmixujte do jedné směsi. Výslednou směs vyklopte na plech,
rozválejte a dejte na několik hodin do lednice vychlladit, dokud směs neztvrdne.

www.gardenoflife.cz

CITRONOVO-KOKOSOVÁ POLEVA:
Rozšlehejte dojemna ¼ šálku citrónové šťávy, ¼ šálku kokosového mléka, 3 lžíce
javorového sirupu a 2 lžíce kokosového oleje a poté dejte na hodinu vychladit.
Vychlazenou polevu několikrát promíchejte a asi polovinu natřete na řez, který
opět dejte do lednice a vyndejte asi až hodinu před rozkrájením a servírováním.
Zbytek polevy můžete použít jako dip k ovoci nebo na zmrzlinu, kterou můžete
servírovat společně. Řez můžete uchovávat 2 týdny v lednici nebo 2 měsíce v
mrazáku.
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Na
zdraví!

Slavte s těmito lahodnými a
zdravými recepty každý den.

Zdravý čočkový
hamburger
INGREDIENCE
2 šálky vařené BIO
PORCÍ
čočky
1 šálek vařených
BIO sladkých
brambor
1 šálek BIO žluté cukety
¼ šálku nasekané cibule
2 stroužky česneku
2 lžičky kmínu
½ lžičky soli
½ lžičky mletého fenyklu
¼ lžičky černého pepře
1 BIO vejce nebo 1 "veganské
vejce" (Chcete-li udělat "veganské
vejce", použijte 1 polévkovou lžíci
RAW chia semínek, které namočte
ve 4 lžících vody po dobu 30 minut.)

6

PŘÍPRAVA

1 FAN

#

Orestujte cuketu, cibuli a česnek se
dvěma polévkovými lžícemi extra
panenského kokosového nebo
olivového oleje. Poté vychlaďte a
vložte do kuchyňského robotu
společně se sladkými brambory,
kořením a vejcem. Promíchejte,
přidejte čočku a opět smíchejte
dohromady, dokud nezískáte
požadovanou směs. Nakonec
karbenátky ugrilujte.
Autorka receptu: Gwen Eager,
RAW veganská kuchařka a
školitelka Garden of Life
www.gardenoflife.cz

Dýňové smoothie
INGREDIENCE
1 odměrka RAW Meal – Vanilka Chai
2 šálky BIO neslazeného mandlového mléka
½ šálku BIO dýňového pyré
1 banán
10 kapek stévie, skořicové nebo vanilkové příchutě

PORCE

1

PŘÍPRAVA
Dejte všechny ingredience do mixéru a rozmixujte.
Vychutnejte si bohatou a krémovou chuť dýňového
koláče s jen zdravými ingredienci pro oslavu dne.
Autorka receptu: Gwen Eager, RAW veganská kuchařka a školitelka Garden of Life

Avokádový dip
INGREDIENCE

PORCÍ

8

4 zralé, oloupané a nakrájené BIO avokáda
1 šálek řeckého jogurtu
4 polévkové lžíce čerstvých nasekaných listů koriandru
2 polévkové lžíce mletého římského kmínu
½ lžičky mořské soli
1 namačkaný stroužek česneku
½ šálku jemně nasekané cibule
3 polévkové lžíce čerstvé limetkové šťávy

PŘÍPRAVA
Dejte všechny ingredience do mixéru a rozmixujte dojemna.
Podáváme s tortillou nebo pitou.
Recept fanoušků Garden of Life

Výživné ovesné placičky

Poznámka: Můžete také upéct.
Zdravé mlsání!

INGREDIENCE

PŘÍPRAVA

3 šálky ovesných vloček
1 šálek BIO arašídového másla
½ šálku vanilkového nebo mandlového mléka
1 lžička vanilky
¼ šálku Extra Panenského kokosového oleje
(můžete také nahradit ¼ šálkem másla)
1 odměrka RAW Proteinu – Vanilka
1 polévková lžíce extraktu ze stévie

V hrnci smíchejte extrakt ze stévie, kokosový
olej a mandlové mléko. Přiveďte k varu a po
dobu jedné minuty neustále míchejte, aby
nedošlo k připálení. Odstavte z plotny a za
stálého míchání přidejte arašídové máslo a
vanilku, dokud se arašídové máslo zcela
nerozpustí. Poté dobře smíchejte s ovesnými
vločky a RAW Proteinem. Vyklopte,
rozetřete na pečící papír a dejte vychladnout.
Dobrou chuť!

Autorka receptu: Rhonda Price, ředitelka médii a vnějších vztahů v Garden of Life
www.gardenoflife.cz
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Díky bohu, že naše po

V

Garden of life si myslíme, že by bylo
hezké, abychom vám přestavili naše
hrdiny. Společenství rodin trvale
udržitelného zemědělství, které dělají to
nejlepší pro naše zdraví a naši planetu,
jsou našimi velkými partnery.

NON
GMO

VER

Project
I FI E D

no ngmoproject.org

BIO travní obiloviny – V jižním a středním Utahu
pěstují BIO travní obiloviny, ze kterých jsou
následně lisovány šťávy, a to včetně ozimé
pšenice,vojtěšky, kamutu,
ječmene a ovsa. Všechny tyto
plodiny hrají významnou roli v
Garden of Life, poskytující
špičkový sortiment výrobků
Perfect Food® RAW – zelených
nápojů z rostlinných prášků
vypěstovaných výhradně v Utahu.
BIO chia semínka – V jižní
Floridě jsme nechtěli jen
nečinně přihlížet, jak se
počet rodinných farem
neustále snižuje, proto
jsme jim poskytli
dlouhodobé smlouvy a
vytvořili zabezpečení pro
rodiny zemědělců a jejich společenství. Tady na
Floridě se pěstováním BIO chia rostliny.

pulace hrdinů stále roste
BIO jablka – I když jablko patří jako jedno z nejvíce
ošetřovaného ovoce pomocí
pesticidů, ve státu
Washington se nachází
mnoho ekologických
jablečných sadů. Garden of
Life používá výhradně tyto
BIO jablka, které jsou známé
svou vysokou hodnotou
polyfenolů.

BIO ovoce a zelenina –
Kalifornie nás zásobuje
spoustou organických
antioxidantů ve formě
BIO jahod, třešní,
ostružin, borůvek a
malin, spolu s BIO
rajčaty, řepou,
paprikou, okurkou a
celerem. Naše
ekologické farmy v
Kalifornii jsou na
špičkové úrovni.

Jistě je to záležitost obchodu, ale hlavně jsme
rádi, že můžeme tyto lidi považovat za své
přátele.

Empowering Extraordinary Health®
Více informací o trvale udržitelném zemědělství na www.gardenoflife.cz
info@lifeway.cz

Zelená,
Zelenější,
Nejzelenější
Autorka: Julie Helm

Pokud se jedná o zelenou stravu, má smysl
vybírat tu nejzelenější, jak je to jen možné.
Zde naleznete, co hledáte.

S

nažíte se vědomě, abyste přijímali dostatek zelené
stravy? Jestliže ano, je to skvělé! Pak jste na nejlepší
cestě, abyste překonal téměř 91 % americké populace,
která nejí doporučených pět až devět porcí ovoce a zeleniny
denně.
Zejména zelená strava nabízí mnoho zdravotních výhod. Ale
ne všechny zelené potraviny jsou si rovny a mohou přinášet
stejné výhody.
Pravdou je, že existuje zelená strava, zelenější strava i
nejzelenější strava. Podívejte se na ni.

Běžná zelená strava
Jak již bylo řečeno, ne všechna zelená strava nabízí stejné
výhody, a mezi tu "obyčejnou" patří například salát.
Jeden z velmi oblíbených salátů je v Americe ledový salát. Ve
skutečnosti Američané jedí asi 7 kilo ledového salátu každý
rok, avšak ve velké míře obsahuje jen vodu a naopak velmi
málo vitaminu K, proto z něj nemáme příliš velký zisk. Římský
salát má rovněž velmi nízkou hodnotu všech živin, vyjma
okrajového množství vitaminu A.
Ostatní zelenolisté či červenolisté saláty jsou o stupeň výše s
jejich obsahem vitamínů A a K. Jedním z nejlepších salátů
který má oproti ostatním vyšší obsah vitamínu K, kyseliny
listové, železa, draslíku a vlákniny je salát Bostonský.
Nicméně to prostě nejsou zelené potraviny, které vám
mohou poskytnout mimořádnou výživu a výjimečné zdraví.
To je důvod, proč by mohl být dobrý nápad nahlédnout ještě
do zelenější stravy, do zelených superpotravin.
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JABLKO

ČOKOLÁDA

Vychutnejte si senzační
pocit z BIO RAW jablek
Garden of Life ve výrobku
Perfect Food® RAW Jablko.

Bohatá chuť čokolády z
opravdových RAW
kakaových bobů ožívá ve
výrobcích Perfect Food®
RAW – Čokoláda.

Zelenější superpotraviny nabité výživovými
hodnotami – obilné trávy, mořské řasy a jiné…
Pojďme se podívat ještě za hranici zelené stravy.
Vysoce kvalitní zelená zelenina, jakou je brokolice, špenát a
kapusta patří mezi úžasné superpotraviny, ale stejně tomu je
tak u obilných trav a mořských řas. Obilné trávy jsou mladé
zelené rostliny obilných zrn. Všechny obilné trávy, včetně
zelených listů pšenice, ječmene, žita, ovsa a kamutu, jsou
superpotraviny plné živin. Obsahují vysoké množství
chlorofylu, beta-karotenu, vitamínu C a E, a jsou výborným
zdrojem kompletních rostlinných bílkovin.
Obilné trávy jsou velmi často oblíbené ve formě nápojů z
prášků. Každá sklenice tohoto nápoje obsahuje takové
množství živin, jaké si lze u zeleniny jen těžko představit. Je
tak koncentrovaná, že někteří tvrdí, že vypít dvě sklenice
zelené šťávy je stejné z hlediska získání vitamínů, minerálů,
živin a energie, jako sníst 1,5 kg zeleniny!
Nápoj z mladé pšeničné trávy je vzhledem k téměř 70 %
obsahu chlorofylu velmi tmavě zelené barvy a poskytuje
rovněž velké množství bílkovin, včetně všech esenciálních
aminokyselin.
Kromě toho nápoj z pšeničné trávy podporuje růst
laktobacilů, což jsou zdravé bakterie, které se přirozeně
vyskytují v lidském trávicím traktu. A nakonec je také plný
enzymů, pokud surovina není tepelně znehodnocena a je
100% ryzí. To je důvod, proč je dobré, aby vaše zelené
potraviny byly RAW.

www.gardenoflife.cz

ENERGIE
Perfect Food® Energizer s
Guayaki® Yerba Maté
dodává energii a osvěžující,
neobvyklou a jemnou chuť
čaje maté.

CITRON A ZÁZVOR
Perfect Food® Alkalizer &
Detoxifier od společnosti
Garden of Life kombinuje
zázvor podporující zdravé
trávení s osvěžující chutí
citronu.

Ještě nesmíme pozapomenout na zelenou energii z mořských
řas, a to spiruliny a chlorelly, které patří mezi nejbohatší zdroje
chlorofylu. Tyto jednobuněčné, ve vodě žijící rostliny, se
vyskytují na Zemi již po velmi dlouhou dobu a jsou v neustálém
tempu expanze a růstu, což jim umožňuje ukládat neuvěřitelnou
energii a získávat tak extrémně vysoký obsah živin.
Mezi jejich živiny patří bílkoviny, všechny vitamíny skupiny B,
vitamíny C a E, stopové prvky, aminokyseliny, omega-3 mastné
kyseliny a GLA mastné kyseliny, které produkují prostaglandin 1,
jenž je důležitý pro zdraví srdce, cév a imunity, a stejně tak
napomáhají udržovat optimální hladinu cholesterolu a inzulínu.
Kromě toho jsou mořské řasy bohaté na beta-karoten,
nukleovou kyselinu, ribonukleovou kyselinu (RNA) a
deoxyribonukleovou kyselinu (DNA), mající velký přínos pro
buněčné zdraví. Stejně tak jsou přírodními detoxikanty.
Avšak nemůžeme se zde zastavit. Pojďme si něco říci o těch
nejzelenějších potravinách.

Získejte nejzelenější stravu z ryzích RAW šťáv
plných živin, které jsou certifikované USDA
ekologickým zemědělstvím a nepochází z geneticky
modifikovaných surovin.
Výše uvedené zelené superpotraviny jsou plné živin, avšak
největší jejich koncentraci získáme jen odšťavněním. Tyto zelené
šťávy obsahují ohromné množství chlorofylu, enzymů, železa,
hořčíku, fosforu, draslíku, provitamínu A, B-komplexu, vitamínů
C, E, K a mnoho dalších živin.
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T

aké proto, že jsou trávy odšťavněny,
jsou živiny zelených šťáv až šestkrát
více koncentrované, než živiny získané
ze zelených trav bez odšťavnění.

Nejenže byste měli chtít získat co
nejvíce živin v jedné sklenici zelené
šťávy jak je možné, ale také byste se
měli ujistit, že rostliny pochází z
certifikovaného ekologického
zemědělství, nejsou geneticky
modifikované a jsou RAW.
Jednoduše nechtějte plodiny pěstované
pomocí pesticidů a jiných toxinů nebo
geneticky modifikované organismy,
neboť pesticidy a toxiny mohou zničit
zdraví. Pokud nejsou plodiny BIO,
mohou obsahovat tyto škodlivé složky.

Například 70% běžné brokolice a 74%
běžného čerstvého salátu obsahuje
rezidua pesticidů. U konvenčně
pěstovaného špenátu bylo nalezeno 48
různých druhů pesticidů, včetně 8
známých karcinogenů, 25 toxinů s
podezřením na hormonální disruptory,
8 neurotoxinů a 6 vývojových nebo
reprodukčních toxinů. U konvenčně
pěstované kapusty bylo nalezeno
dokonce 55 zůstatků pesticidů,

z toho 9 známých či možných karcinogenů,
27 podezřelých látek narušující hormonální
systém, 10 neurotoxinů a 10 vývojových a
reprodukčních toxinů.
Zajisté také nechcete přijít o vzácné
enzymy, které mohou být zničeny při
tepelném působení nebo zpracovávání
zelených potravin. Podle chemika,
terapeuta a odborníka na výživu Ph.D. Lita
Lee jsou bez enzymů vitamíny a minerální
látek neúčinně, protože všechny vitamíny a
minerální látky vyžadují enzymy ke svému
správnému fungování
Takže se ujistěte, zda jsou výrobky RAW a
certifikované USDA Organic (zakazující i
geneticky modifikované organismy).
A ještě jedna poznámka zaměřující se na
čistotu zelené šťávy, která skýtá značné
přínosy. Odšťavněná šťáva z konvenčně
pěstovaných plodin může koncentrovat
jejich toxiny. Fuj! Kdo by to chtěl?
Sečteno a podtrženo, pokud se chcete
ujistit, že dostáváte přesně to, co
očekáváte, to je vysoce kvalitní a ryzí RAW
šťávy plné živin, jsou označeny USDA
Organic a Non-GMO Project Verified.
Je to opravdu ta nejzelenější, ze všech
zelených!

Jen pomyslete, jaký může

VAŠE TĚLO
6X
podat výkon s

větší koncentrací

Perfect Food® RAW maximalizuje hustotu živin, za pomoci odšťavňování
zelených trav, ze kterých jsou následně díky pozvolnému sušení vytvořeny
prášky s 6x větší koncentrací. Certifikováno USDA Organic, ověřeno NonGMO Project Verified, ryzí, bez plniv a přidaných cukrů. Perfect Food je
perfektním RAW doplňkem stravy se silou rostlin.

Empowering Extraordinary Health®

Chlorofyl, alkalizující efekt, zdravá imunita a zdravé trávení jsou hlavními výhody†
Není pochyb o tom, že jste již slyšeli o chlorofylu. Právě on dává rostlinám zelenou barvu –
je to jejich “zelená krev “. Díky chlorofylu je možné převést skrze fotosyntézu sluneční
energii na energii chemickou. A to je něco velkolepého a úžasného.
Co však možná o chlorofylu nevíte je to, že jeho chemická struktura se podobá chemické
struktuře hemu, jenž je základním stavebním prvkem hemoglobinu, který se podílí na
transportu kyslíku v krvi z plic do buněk a tkání těla.
Zajímavé je, že mnohé z toho, co buduje a udržuje základní
prvky krve, je také obsaženo v zelených rostlinách.
Chlorofyl je zelený stroj posilující zdraví.
Mimo jiné výzkum poukázal na to, že chlorofyl
stimuluje kvalitu a množství červených krvinek,
podporuje zdravé okysličení krve, detoxikuje játra,
zvyšuje hladinu energie, čistí trávicí trakt
a je silným antioxidantem, který bojuje proti
volným radikálům. Zelené rostliny mají rovněž
silný alkalizační účinek na organismus.
Ale vydržte, je toho ještě mnohem víc.
Zelené rostliny mohou také posilovat
imunitu – počínaje od střeva.
Výzkumníci z Babraham institutu v
Cambridge a národního institutu pro
lékařský vývoj – Medical Research
Council zjistili, že zelené rostliny,
jakými je brokolice a čínské zelí se
pozitivně doplňují s buňkami
imunitního systému ve střevě, a
společně poskytují větší ochranu proti
nežádoucím útočníkům.
A to má velký přínos, protože až 80%
imunitních buněk sídlí ve střevech!
Nyní zpět k zelené. Výzkumníci zjistili,
že střevní imunitní buňky, zvané
intraepiteliální lymfocyty jsou chráněny
a zvětšují tak svůj počet, díky látkám ze
zelených rostlin. A trefa do černého je, že právě
tyto buňky aktivují vzácné buňky imunitního systému!
Existuje mnoho výhod ze zelených
potravin, ale buďte si jisti, že dostáváte
právě ty nejzelenější. Ne všechny zelené mají
stejnou výživovou hodnotu nebo kvalitu. Pravda je, že
některé jsou klasifikovány jako superpotraviny, které
poskytují přínos pro zdraví daleko za hranicí jejich
uznávaných výživových hodnot, ale to ještě není vše.
Ujistěte se, že tyto zelené superpotraviny obsahují tu nejbohatší
výživovou hodnotu, z důvodu jejich čistoty, RAW, odšťavnění a
certifikaci USDA Organic a Non-GMO Project Verified.

Podívejte se na čistě zelenou sílu
výrobku Perfect Food® RAW.
Garden of Life® maximalizuje
hustotu živin, za pomoci
odšťavňování zelených trav, ze
kterých jsou následně díky
pozvolnému sušení vytvořeny
prášky s 6x větší koncentrací.
Perfect Food RAW se silou 34
bohatých živin, certifikovný USDA
Organic, ověřený Non-GMO
Project Verified, vyrobený ze
šťávy mladých trav, rostlinných
klíčků a zeleniny, bez plniv a
přidaných cukrů.
Perfect Food RAW se pěstuje na
našich ekologických rodinných
farmách ve Spojených státech.
Trávy sklízíme v době jejich
nejvyšší hladiny živin (než se
začnou měnit pupeny na zrno a
přejde se tak tvorbě lepku), a
poté se na farmách ihned
odšťavní. Následuje opatrné
vysoušení šťávy za nízkých teplot,
dokud nedojde k vytvoření
prášku. Tento postup zaručuje
nejvyšší hodnotu živin a vysokou
biologickou dostupnost.
Volba zelených doplňků stravy je
také otázkou vašeho vkusu.
Perfect Food RAW si můžete
vychutnat v různé škále chutí od
RAW Originál, RAW Čokoláda,
RAW Jablko, Energizer, Alkalizer
and Detoxifier a další.

† Tato prohlášení nebyla kontrolována úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Tento produkt není určen k léčbě nebo prevenci jakékoliv nemoci.
www.gardenoflife.cz
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Kerry
Autorka: Rhonda Price

Vypracovala se a zůstala svá
Více než 10 milionů diváků je každý týden přilepených k televizi a
sleduje na ABC americký politický thriller s názvem Skandál. Fanoušci
se nedokážou nabažit politických intrik, skandálů, šokujících zvratů a
komplikovaných milostných trojúhelníků, jejíž hlavní hvězdou je
Kerry Washington.

24

www.gardenoflife.cz

"Vždycky dostávám
mnoho otázek o
tom, co se bude dít
ve Skandálu," řekla
herečka nominovaná
na cenu Emmy.
"Ale já nemám
opravdu žádné
ponětí ohledně své
budoucí roli a
příběhu, až se mi
dostane do rukou
před natáčením,
tak teprve jej čtu."

Kerry Washington jako Olivia Pope.

"Vždy se úplně vžiji do
svých filmových
postav."

O seriálu Skandál se velmi mluví na sociálních sítích a není
žádným překvapením, že Kerry Washington je jednou z
nejpopulárnějších hereček kvůli její roli jako Olivia Pope,
která provozuje svou vlastní firmu krizového řízení na
Capitol Hill.
Před Skandálem byla Kerry Washington rovněž spojená s
filmovou kariérou, a byla široce známá pro své
nezapomenutelné role jako Ray Charles, manželka diktátora
Idi Amina ve filmu Poslední skotský král, nebo přítelkyně
Bena Grimma ve Fantastické čtyřce. Nejprve ani nechtěla
číst scénář seriálu Skandál, dokud se nedověděla, že tvůrce
seriálu je Shonda Rhimes, odpovědný za dlouhotrvající
úspěch seriálu Chirurgové.
"Dosud jsem si užila velmi dobře placenou kariéru jako
typově vyhraněná herečka," objasnila Kerry Washington."
Po přečtení scénáře k seriálu Skandál jsem měla pocit, že
charakter Olivie Pope byl napsán přímo na mě, a když jsem
viděla jak je to složitá osobnost, chtěla jsem tuhle roli
opravdu moc! "
Kerry podepsala smlouvu na první sezónu v roce 2012, ale
spolu s ostatními herci, kteří byli do seriálu obsazeni, měla
obavy z toho, že by seriál mohl být brzo ukončen, protože
ABC objednala nejprve pouze prvních šest dílů. Obavy se ale
nenaplnily. I díky tomu, že všichni, co se na seriálu podíleli,
štáb i herci, věnovali spoustu času na spojení se s fanoušky
přes sociální sítě.
"Byli jsme jednou z prvních show, která měla kompletní
obsazení na sociálních sítích," řekla Kerry. "Mezi scénami a
při přestávkách jsme všichni tweetovali. Bála jsem se
sociálních médií, protože si své soukromí velmi chráním, a
tak jsem musela pracovat se svou manažerkou sociálních
médií Allisonou Petersenovou. Ze začátku to pro mě nebylo
snadné, ale všichni jsme časem věděli, že seriál bude muset
pokračovat, a to právě díky našim obdivovatelům na
sociálních sítích, kteří by nás podpořili. "
Navzdory vysílání pravidelných upoutávek a aktuálních
informací o její práci, Kerry tvrdí, že si stále drží své
soukromí. Občas se zmíní o jejím psu nebo rodičích, ale to
je tak jediný záblesk, který prozradí ze svého každodenního
života. Předložila nejlepší důvody k vykreslení svého
stanoviska o profesionalite herce a osobním hranicím.

Kerry Washington jako Olivia Pope.
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"Se svými filmovými rolemi dokonale splývám a mizím v
jejich postavách," řekla. V seriálu Skandál se o mizení
nejedná, protože přicházím do domů diváků každý týden, a
oni mě sledují, zatímco jsou v pyžamech a spodním prádlu.
Myslím si, že je to nefér pro diváky, aby věděli vše o mém
osobním životě, protože pak se nemůžou tolik vcítit do
postavy v seriálu a přemýšlí například o mém manželství.
Chci jen, aby můj život byl tajemstvím a fanoušci si tak
mohli užívat mé role co nejvíce.
www.gardenoflife.cz

Všechno je to o oblečení!
Mnoho fanoušků Skandálu si zamilovalo přehlídky kostýmů,
protože Olivia Pope a její zaměstnanci jsou "gladiátoři v
oblecích", kteří nosí vznešené oblečení, jenž je dostává do
nových výšin. Díky krásným a skvěle padnoucím oblekům a
šatům na míru, ve vkusných a neutrálních paletách, byla
Kerry žádána o svůj kostým tolikrát, že se rozhodla vytvořit
si svou vlastní oděvní značku. Ve spolupráci s návrhářkou
kostýmů Lyn Paolo, která je držitelkou ceny Emmy za
filmové kostýmy, vytvořili debutující kolekci inspirovanou
seriálem Skandál, s názvem The Limited, která již dorazila do
obchodů a e-shopů na celonárodní úrovni a 25. září
proběhla i módní přehlídka nové kolekce.

Kerry přiznala, že před lety byla posedlá tím se vážit, aby
se ujistila, že její váha zůstala na stejné míře. Nakonec si
uvědomila, že neustálá kontrola své váhy jí dělá mnohem
více škody než užitku, a tak zvyk odstranila úplně.
"Nemusím se vážit, protože to nemá
žádnou vypovídající hodnotu! " Zvolala.
"Místo toho si velmi dobře
uvědomuji co jím. Jím čistou
stravu a také si velmi ráda
dávám rostlinný protein
smíchaný s kokosovým mlékem."

Kerry si dělala legraci z toho, že se jí fanoušci
často ptají, jestli nosí i oblečení, ve kterém
hraje v seriálu, ale potvrdila, že vše musí hned
po natáčení vrátit. Nová kolekce The Limited
představuje topy, bundy, kalhoty a svrchní
oblečení, v nichž bude každý jako gladiátor.
Navíc jsou i cenově dostupné, začínající od $49.
"Kolekce je kývnutí na zájem našich oddaných
fanynek, představující každodenní módu pro
ženy po celém světě, které jsou povzbuzeny k
dosažení svých cílů a vášně, přičemž aby také
vypadali skvěle," řekla.

Zdraví je hlavní prioritou
Když jsme se Kerry zeptali, jak se jí daří zkombinovat zdraví a
zároveň neustále držet krok s pracovními a rodinnými
nároky, řekla, že je prostě hlavní prioritou postarat se o to,
aby byla zdravá. Pomocí zdravé výživy, cvičení, meditace a
odpočinku, že je schopna zůstat klidná, vyrovnaná a v plné
síle. Nerada se ohlíží na držení diety, a proto se jen velmi
zřídka váží, ale zato velmi ráda zásobuje své tělo čerstvými
biopotravinami z farmářských trhů.
"Vždycky, když navštívím nějaké nové město, ráda v něm
hledám farmářské trhy. Zjistila jsem, že je to skvělý způsob,
jak se seznámit s čerstvými potravinami, které pochází z
regionu, a navíc se setkám s lidmi, kteří si cení svého zdraví."

Čtvrtek 31.října (22:00-23:00) na ABC TV

Proto velmi často jí zdravé ovoce, zeleninu a libové maso
a věnuje se každodenním aktivitám, jakými jsou pěší
turistika, tanec a Pilates, aby zůstala fit. Říká, že
pravidelné cvičení Pilates snížuje stres a pomáhá k
celkovému zdraví, způsobem, který není násilný.
"V tuto chvíli jsem si vědoma velmi dobře toho, co mé tělo
potřebuje," řekla. "Vím, že kromě zdravé stravy a cvičení
potřebuji mít dostatek času pro odpočinek a meditaci,
abych se cítila vyvážená. Samozřejmě, že na to není vždy
dostatek času soustředit se na všechny tyto činnosti každý
den, ale dávám těmto záležitostem velkou váhu během
týdne a snažím se jít tam, kam mě své srdce vede"
Nyní má Kerry čtyřměsíční dceru, a proto musí dbát na své
i její zdraví a energetické hladiny více než kdykoliv předtím.
Porovnává to se standardními pokyny leteckých
společností pro pasažéry, že by se každý měl nejprve
postarat sám o své potřeby v případě nouze, před pomoci
ostatním.
"Myslím si, že být zdravý je podobné tomu, co slyšíte v
letadlech o zabezpečení své vlastní kyslíkové
masky v prvé řadě. Nejprve se opravdu musíš
postarat o sebe, než se můžeš starat o někoho
jiného! "
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Bethany Hamilton povzbuzuje ostatní:

Život může být
úžasný boj!

Autorka: Rhodna Price

Málem jsme zmeškali naši šanci na
rozhovor s profesionální surfařkou,
herečkou a spisovatelkou Bethany
Hamilton, protože byla zaneprázdněna
čekáním na proslulou vlnu s názvem
"Balinese Pipeline " na ostrově Bali.
Přesněji řečeno čekala společně s
dalšími 23 špičkovými surfaři na pláži
Padang Padang, kde se každoročně koná
soutěž s názvem Rip Curl Cup.
Skutečností je, že Bethany byla vůbec
první ženou, která se kdy této soutěže
účastnila, a to v roce 2012. Navíc je
jednou z nejpozoruhodnějších a
nejslavnějších sportovkyň na světě,
protože dokázala v roce 2003 přežít
hrůzný útok čtyřmetrového žraloka
tygřího na severním pobřeží ostrova
Kaunai, který jí ukousl levou ruku. Co se
jí podařilo od 11 let starého incidentu
dosáhnout je úžasnou inspirací pro
každého, kdo bojoval s nepřízní osudu.
Poté, co nám pověděla o své "epické
jízdě" na ostrově Bali, temperamentní
24-letá Bethany nás ujistila, že
neposuzuje svůj incident, kdy se ocitla v
blízkosti smrti jako prohru v životě, ale
jako šanci, která ji umožnila sdílet své
motivační zprávy, lásku pro surfování a
charitativní úsilí s příznivci po celém
světě. Odhodlána pokračovat ve své
vášni, jež neustále pere se zrádnými
vlnami, začala se znovu učit surfovat již
měsíc po útoku žraloka a v roce 2007 se
stala profesionálkou. Energická Bethany
pravidelně objíždí soutěže po celém
světě, a také si našla dostatek času k
napsání své autobiografie, zahrála si
hlavní roli ve filmu Surfařka a v roce
2013 se šťastně vdala s ministrem pro
mládež Adamem Dirksem.
Letošní rok má Bethany ještě více
hektický než kdykoliv předtím.
Vybojovala první místo v závodě žen
Surf N’ Sea Pipeline Pro, vydala knihu
pro dívky s názvem Body and Soul,
pracuje na filmu Dolphin Tale 2 a
vystoupila se svým manželem v reality
show The Amazing Race na CBS.
Vzhledem k tomu, že má v plánu stíhat
vlny na Tahiti, Fidži a nedaleko svého
domova na Havaji, chopili jsme se šance
a zeptali se Bethany na pár otázek
ohledně jejích projektů a zdravém
životním stylu.
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Extraordinary Health™ Magazine:
Líbí se nám zaměření vaší knihy Body and Soul, kde
popisujete dívkám zkušenosti těla, mysli a ducha a pomáháte
jim rozvinout zdravý životní styl. Proč jste ji napsala?

Bethany Hamilton:
Chci pomoci mladým dívkám, aby si vytvořili vzor zdravého
životního stylu a rozvíjeli jej, porozuměli měnícímu se tělu a
získali sebevědomí. Naše kultura je jedinečná, protože dívky
hledají určité způsoby, jak být krásné. To způsobilo, že miliony
dívek na světě trpí poruchami příjmu potravy, špatným
vnímáním svého těla a nízkým sebevědomím. Ve své knize
dívky povzbuzuji, aby jedli zdravě, cvičili a našli si aktivity,
které budou rády dělat. Pro mnohé z nich jde o to poznat
sama sebe a zjistit kde dělají špatná rozhodnutí a zraňují se.

Extraordinary Health Magazine:
Kdy jste si poprvé uvědomila, že zdravý životní styl je důležitý?

Bethany Hamilton:

Vyrostla jsem na typické americké stravě plné zmrazených
potravin a rychlého občerstvení. Když mi bylo 16, začala jsem
brát na vědomí své zdraví a uvědomila si, že všechny tyto
zpracované potraviny škodí mému tělu. Jako sportovkyně
jsem chtěla být fit, správné jíst, mít spoustu energie a být
zdravější. Pracovala jsem s léčiteli, abych se dozvěděla více o
svém těle a zbavila se všech nezdravých potravin.

Extraordinary Health Magazine:

Na svých webových stránkách i ve
své knize Body and Soul máte
spousty zdravých receptů. Jaké jsou
vaše nejoblíbenější zdravé potraviny?

Bethany Hamilton:
Ráda kupuji místní biopotraviny.
Adam ani já nejsme vegetariáni, ale
nejíme mnoho masa a rádi si jídlo
vaříme doma v kuchyni. Také
zbožňuji smoothie, které si dávám
vždy předtím, než jdu surfovat. Jako
hlavní jídlo mi chutnají těstoviny s
www.gardenoflife.cz

cuketou a zeleninová omeleta. Poslední
dobou jsem si oblíbila fazole mungo a při
vaření hodně používám kokosový olej.

Extraordinary Health Magazine:
Proč bychom měli vidět váš nový film
Dolphin Tale 2, který vyjde letos na podzim?

Bethany Hamilton:

Je to skvělý rodinný film. Tak rozkošný a roztomilý! Musela
jsem hrát samu sebe, takže to bylo velmi příjemné být ve
vodě a plavat s delfíny. Film je vlastně o tom, jak si
společenství napomáhá k překonání složitého období, a to je
velmi inspirativní.

Extraordinary Health Magazine:
Jaké to bylo pro vás i pro Adama účinkování v reality show The
Amazing Race?

Bethany Hamilton:

Když jsme doma tak jezdíme na výlety, zahrajeme si tenis,
jdeme si zaběhat nebo se projít s našimi třemi psi. Ale také
máme rádi dobrodružství, a proto pro nás byl The Amazing
Race neuvěřitelný a velmi náročný.

Extraordinary Health Magazine:
Na čem nyní pracujete?

Bethany Hamilton:
Nyní pracuji na novém filmu s režisérem Aaronem Lieberem a
mám také spoustu práce se svou nadací Friends of Bethany,
která podporuje osoby po amputaci, které přežili kousnutí
žralokem. Poskytujeme útočiště pro dívky, povzbuzujeme je,
hýčkáme a učíme je některé praktické tipy, které jim zlepší
zdraví, konkrétně pro podporu páteře po amputaci končetin.
Také jsem vařila s šéfkuchařem Drewem Deckmanem pro
všechny dívky a vzdělávali se o udržitelném stravování.
Diskutujeme o skutečných životních problémech, ale také
zdůrazňujeme, že úsilím můžeme vše změnit k lepšímu.
Nejlepší na sdílení svého příběhu s ostatními je, aby si každý
uvědomil, že nemají žádnou vadu, ale jsou krásné a schopni
dělat neuvěřitelné věci!
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Geneticky modifikované organismy (GMO)
jsou nebezpečné, zejména pro děti – beze srandy

Děti mohou být zvláště náchylné na GMO, takže se ujistěte, zda přijímají pouze potraviny, které nejsou geneticky modifikované.

Všichni chceme to nejlepší pro naše děti.
To je možná ten důvod, proč budete
chtít pečlivě zhodnocovat potraviny,
které jí a budete se chtít vyvarovat
potravinám, které pochází z GMO,
neboť děti na jejich účinky mohou být
obzvláště náchylné. Ve skutečnosti GMO
mohou způsobit pohromu i během
těhotenství.
Například v roce 2011 bylo studií
zjištěno, že 93% testovaných těhotných
žen má Bt-toxiny v krvi a stejně tak 80%
jejich nenarozených dětí. Bt-toxin je jed
produkovaný geneticky modifikovanou
(GM) kukuřicí, která často tvoří značnou
část naší stravy. To může být zvláště
nebezpečné pro kojence, jejichž
hematoencefalická bariéra v mozku,
která zabraňuje vstřebávání toxinů, není
dostatečně vyzrálá, aby si mohla udržet
Bt-toxin na uzdě.
Jakmile se děti narodí, tak stále čelí
velkým rizikům vyplývajících z GM
potravin. Protože děti rychle rostou a
jejich tělo se vyvíjí, GM účinky mohou
nastat velmi rychle. Studie GM potravy
na mladých potkanech ukázala
značné poškození jejich
zdraví, imunitního systému
a trávení. Stejně tak došlo
ke zmenšení mozku, jater,
a k buněčným změnám
střev za pouhých 10 dnů,

dle Institute of Responsible Technology
(IRT), světového lídra v oblasti
vzdělávání o GM potravin a plodin.
Stejně tak jsou děti také více náchylné
k alergiím – třikrát až čtyřikrát více, než
dospělí. GM potraviny mohou zvýšit
alergické reakce, protože GM potraviny
zavádí do těla cizí DNA. Děti do dvou
let jsou obzvlášť ohrožené novými
alergeny ve stravě. Michael Meacher,
bývalý ministr životního prostředí pro
Spojené království, říká: "Každé
potraviny pro děti obsahující GM
složky, můžou vést k dramatickému
nárůstu alergií." Vyhněte se jim.
Pak je tu ještě kravské mléko a jeho
rekombinantní bovinní růstový
hormon (rBGH). Tento geneticky
upravený hormon slouží ke zvýšení
produkce mléka u krav. Mléko a jiné
mléčné výrobky od krav ošetřených
rBGH obsahují velké množství
hormonu IGF-1, což je jeden z
největších rizikových faktorů spojených
s rakovinou prsu a prostaty.

Ale to ještě není všechno. Sam Epstein,
předseda Cancer Prevention Coalition
(sdružení prevence rakoviny) píše:
"rBGH a jeho stravitelné produkty
mohou být absorbovány z mléka do
krve, a to zejména u kojenců a
produkují hormonální a alergické
účinky." Poukazuje na to, že "rBGH
vytváří podněty k růstu buněk, které
mohou způsobit předčasný vývoj těla a
prsou u dětí." Říká také, že "geneticky
upravené hormony u krav by mohly
podpořit produkci látek steroidů a
adrenalinu, které mohou kontaminovat
mléko a může to být škodlivé, a to
zejména pro kojence a malé děti."
Jako by toho nebylo dost, antibiotikům
odolné geny v GM potravinách mohou
u dětí ponechat odolnosti vůči
antibiotikům.
Mezi nejběžnější GM potraviny patří:
sója, kukuřice, mléko, cukr, cuketa,
žlutá tykev a papája. Ale GMO jsou
všude. Nachází se u 80% baleného zboží
v běžných supermarketech.
Nicméně, můžete se jim vyhnout
výběrem Non-GMO Project Verified
potravin, které jsou vhodné pro vaše
děti i pro vás. Non-GMO Project je
ověřován třetí stranou v Severní
Americe, proto nezapomeňte
hledat jejich pečeť ne etiketě
při nákupu.
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Vše, co vaše děti sní, počítá se ke stavu jejich zdraví, takže se ujistěte, že potraviny,
které jedí – stejně jako jejich multivitamin, jsou Non-GMO Project Verified. Nejlepší
dětský multivitamin na dnešním trhu, který je Non-GMO Project Verified.
Vitamin Code® Kids – skvělá chuť želatinového multivitaminu, kterou děti milují!
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Organické (nekonvenční) vítězí vždy!
Studie zveřejněná v odborném časopise British Journal of Nutrition říká, že organické plodiny mají vyšší hladiny
antioxidantů, a až 4x méně reziduí pesticidů, než konvenčně pěstované plodiny, což způsobuje, že organické plodiny
jsou výživnější a bezpečnější volbou.
Jsou organické potraviny výživnější? Ano!
Tady je důkaz.
Metaanalýza, založená na 342
recenzovaných publikací o nutriční kvalitě
a bezpečnosti organických a konvenčních
potravin rostlinného původu došla k
závěru, že je tomu tak. Poznatky byly
nedávno zveřejněny v odborném časopise
British Journal of Nutrition, který je jedním
z nejvíce respektovaných výživových
časopisů na světě.

ZDE JSOU NĚKTERÉ SKUTEČNOSTI:
Ve srovnání s konvenčními plodinami, ty
organické nabízí výrazně vyšší hladiny
antioxidantů – o 19 až 69 % vyšší.
Ale proč jsou antioxidanty tak důležité?
Antioxidanty bojují s volnými radikály a
jsou spojeny s poklesem některých
hlavních zdravotních rizik, včetně těch,
které souvisejí s kardiovaskulárními,
neurologickými a buněčnými nemocemi.
Rovněž pokud budeme jíst organické
potraviny oproti těm konvenčních, může
dojít k 20 až 40% nárůstu příjmu
antioxidantů.

Je zajímavé, že snížení antioxidantů u
konvenčně pěstovaných rostlin je s
největší pravděpodobností způsobeno tzv.
"efektem rozředění". Zde je popsáno co se
děje: je zapotřebí intenzivnějšího hnojení a
zavlažování, abychom zvýšili výnos z
běžných plodin, přičemž rostliny si vezmou
vše na výrobu sacharidů a škrobů, ale
nedochází k tak hojnému vstřebávání
minerálů a s tím spojené produkce
vitamínů a antioxidantů. A výsledek? Vyšší
výnosy, nižší výživa.
Pokud jde o množství pesticidů v
organických plodinách vs. v konvenčních
plodinách, studie ukázala, že běžné
plodiny mají čtyřikrát větší
pravděpodobnost, že obsahují jednu nebo
více reziduí pesticidů, v porovnání s
ekologickým zemědělstvím. Pesticidy
mohou ovlivňovat prenatálního vývoj a
způsobovat zdravotní rizika kojencům,
dětem, a dokonce i dospělým, zejména
těm s oslabeným imunitním systémem.
Popravdě řečeno, výzkum spojuje
prenatální vývoj a vývoj dítěte narušený
pesticidy, s riziky vzniku autismu, ADHD,

Pokud jde o množství pesticidů v
astmatu, alergií na potraviny, cukrovky,
obezity a dalším nemocem. A
nezapomeňte, že konvenčně pěstované
plodiny mohou obsahovat více reziduí
pesticidů, některé druhy ovoce a zeleniny
jich obsahují více než 10.
Proč tedy organické plodiny vychází čistší
ohledně reziduí pesticidů v porovnání s
konvenčními? Je to opravdu jednoduché.
Předpisy o ekologické produkci
neumožňují zemědělcům
používat toxické látky a
syntetické pesticidy.
Pokud jste ještě nebyli
přesvědčeni, že organická
cesta je ta, kterou jít, tak poznatky této
studie by měli být řešením. Organická
poráží konvenční. Výběr potravin a
výrobků s certifikací USDA Organic
zajišťuje, že byly pěstovány a zpracovány
pod přísnými pravidly, bez zakázaných
pesticidů nebo geneticky
modifikovaných organismů.

Průzkum Organic Trade Association (OTA) zjistil, že 8 z 10 amerických rodin nakupuje bioprodukty.
Polovina z nich uvedla, že je to rozhodnutí právě kvůli starosti o zdraví svých dětí.
"Tato studie vypráví silný příběh o tom, jak jsou organické potraviny
rostlinného původu výživově kvalitní a poskytují zdravotní výhody."
Charles Benbrook, Washington State University, spoluautor studie.

www.gardenoflife.cz
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Říci, že je mnoho nejasnosti o
tom, zda brát, či nebrat
multivitaminy, je jen slabé slovo.
To je ten důvod, proč chceme
tyto nejasnosti jednou pro
všechny vymazat.

Tady jsou výhody užívání
multivitaminů!

Zboření multivitaminového
mýtu
Autorka: Julie Helm

Brát či, nebrat multivitaminy? Toť otázka.
Nemusíte chodit daleko a brodit se okolím, abyste nalezli
odpověď na otázku, zda je prospěšné brát multivitaminy.
Příkladem je reportáž CBS News na reakce některých
lékařů, ohledně výsledků tří nových studií publikovaných v
časopise Annals of Internal Medicine a posouzení, zda
každodenní příjem multivitaminů vás učiní zdravějšími.
Zde je, co řekli: "Věříme, že případ je uzavřen.
Obohacování stravy dobře živených dospělých osob,
pomocí vitaminových a minerálních doplňků stravy nemá
jednoznačný přínos."
No jo. Osoby, které jsou dobře živeny, opravdu nemají
další výživovou potřebu, na což lékaři poukázali. Kolik
dospělých je ale opravdu dobře živeno?

Pochopitelně každá dobrá reportáž zahrnuje i připomínky z
opačné strany. Proto jiní lékaři říkají, že multivitaminy jsou
nutné, zejména proto, že mnozí z nás prostě nedostávají
potřebné živiny ze stravy.
Steve Mister, prezident a výkonný ředitel Council for
Responsible Nutrition (Rady pro zodpovědnou výživu) řekl:
"Redakce ukazuje pouze jednostranný přístup, který se
snaží zavrhnout prokázané výhody vitamínů a minerálů. Je
to škoda pro spotřebitele, že autoři odmítají uznat reálnou
potřebu vitaminových a minerálních doplňků."
Na to navázal Dr. Robert Graham, interní lékař nemocnice
Lenox Hill v New Yorku, který CBS News řekl: "Existuje
argument pro braní multivitaminů. A ten je, že
multivitaminy vlastně nahrazujeme svou nezdravou výživu!"
Bingo! To je to, o čem mluvíme. V naší stravě je zpravidla
málo výživy, než je její naše skutečná potřeba.
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Podvodníci: Jak nás moderní strava podvádí z hlediska výživy

STUDIE ZVEŘEJNĚNÁ V ČASOPISE JOURNAL OF NUTRITIONAL SCIENCE
V SRPNU 2011 NAZNAČUJE, ŽE STRAVOVACÍ NÁVYKY VĚTŠINY
OBYVATEL NESPLŇUJÍ ANI MINIMÁLNÍ PŘÍJEM DOPORUČENÉ
DENNÍ DÁVKY MNOHA KLÍČOVÝCH ŽIVIN. STUDIE DOŠLA
V PODSTATĚ K ZÁVĚRU, ŽE BEZ DOPLŇKŮ STRAVY A DALŠÍCH

Empowering Extraordinary Health®

RAW

Pojďme se poohlédnout o pár let zpět. V roce 2004 Gladys Block, profesor
epidemiologie a výživy v oblasti veřejného zdraví na University of California v
Berkeley udělal překvapivý objev. Přibližně jedna třetina všech kalorií ve stravě
pochází z nezdravého jídla.
Výsledky byly publikovány v Journal of Food Composition and Analysis, kde ukázal,
že tři skupiny "potravin" (pokud jim tak vůbec můžeme říkat) tvoří asi 25% všech
Američany zkonzumovaných kalorií. Kromě toho, slané občerstvení a sladké nápoje
s ovocnou příchutí tvoří dalších 5%. Tato falešná výživa představuje celkový součet
minimálně 30% americké stravy.
Block poznamenal: "To, co je opravdu alarmující, je významné množství tzv.
prázdných kalorií v americké stravě. Není divu, že je v této zemi epidemie obezity."
Poté Block zvážil, jak moc nás tato strava výživově okrádá. "Je důležité zdůraznit, že
cukrovinky, zákusky, občerstvení a alkohol obsahují kalorie, které nám nepřidají
žádné vitamíny ani minerály. Naproti tomu zdravé potraviny, jakými jsou zelenina a
ovoce tvoří pouze 10% energetického příjmu ve stravě v USA. Pokud jde o vitamíny
a minerály, tak velká část Američanů trpí podvýživou."

ZPŮSOBŮ PODPORUJÍCÍ ŘÁDNÝ PŘÍJEM ŽIVIN, BY MNOHO
DÁVKU PŘÍJMU MIKRONUTRIENTŮ, KTEROU POTŘEBUJÍ.

Následující živiny jsou příkladem těch, které se vůbec nemusejí vyskytovat ve
stravě Američanů, a jejich příjem je nezbytné doplňovat. Jedná se o: vitamin B6,
kyselinu listovou, zinek, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B12, fosfor, železo,
měď a selen.
Studie také ukázala, které vitamíny a minerály jsou u Američanů ve značně
snížené hodnotě, oproti minimální denní potřebě. Jde o: vitaminy A, C, D a E,
stejně jako hořčík a vápník. Tato studie ukazuje, že 35% populace nemá dostatek
vitaminu A, 25% nemá dostatek vitaminu C, 70% žije bez dostatečného množství
vitaminu D, 60% přijímá málo vitaminu E, 45% má příliš málo hořčíku, zatímco
38% chybí dostatek vápníku.

přínosy

AMERIČANŮ NEDOSÁHLO ANI MINIMÁLNÍ DOPORUČENOU

Je také důležité pochopit, že minimální požadavek denního příjmu živin je obvykle
definován jako nejnižší potřebné množství, které nezpůsobí jejich nedostatek, jenž
by mohl vést k nepříznivým zdravotním následkům. Proto by minimální denní
dávka živin neměla být zaměňována s množstvím živin, které mohou být nezbytné
pro optimální zdraví.
Sečteno a podtrženo, mnoho Američanů je podváděno dostatečnou výživou v
jejich stravě.

Takže, co z toho pro nás plyne?
Reportéři, lékaři, odborníci na zdraví a studie se rozchází s rozdílnými názory.
Brát či, nebrat multivitaminy? Toť otázka.
Vzhledem k tomu, že v naší stravě obecně chybí dostatek výživy, a ke shodě mezi
zdravotními odborníky a studiemi, věříme, že výhody multivitaminů jsou zřejmé.

www.gardenoflife.cz

V RAW stravě jsou složky
vitaminů a minerálů neporušené,
což umožňuje přirozené vstřebání
těchto živin. RAW vitamíny
Vitamin Code® jsou k dispozici na
stránkách www.GardenofLife.cz.
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ert - Miami

Branden Alb

Dolphins

Garden of Life je hrdý na své sponzorované

Sportovce

Sportovci sponzorovaní společností Garden of Life soutěží na amatérské i profesionální úrovni po celém
světě. Naleznete mezi nimi horolezce, kteří lozí na ty nejvyšší hory, soutěžící regionálních triatlonových
soutěží, bojovníky smíšených bojových umění bojující v kleci, paddleboardy v mořích nebo smečující
basketbalisty. Někteří z nich jí vše, jiní následují rostlinnou stravu, nebo dokonce jí jen syrovou, ale
všichni z nich mají jedno společné - touhu dosáhnout mimořádného zdraví a být lepší jak ostatní.
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† Tato prohlášení nebyla
kontrolována úřadem pro
kontrolu potravin a léčiv. Tento
produkt není určen k léčbě nebo
prevenci jakékoliv nemoci.

AMLA, ZNÁMÁ
TAKÉ JAKO
INDICKÝ ANGREŠT

ANNATTO

LISTY CURRY

GUAVA

BAZALKA POSVÁTNÁ

KELP

LIŠEJNÍK

LANTANA
CAMARA

CITRONOVÁ
KŮRA

D Slovníček

Obsahuje 20x větší množství
vitamínu C, než najdete v
pomerančích! Je rovněž
bohatým zdrojem flavonoidů a
polyfenolů.

Vitamin C má silné antioxidační účinky, chrání buňky před
poškozením volnými radikály a napomáhá ke vstřebávání železa. Je
důležitý pro tvorbu kolagenu, jenž přispívá ke zdravé pokožce.
Rovněž vitamin C posiluje cévní stěny kardiovaskulárního systému.†

Obsahuje tokotrienoly
(vitamín E) a beta-karoten.

Jedná se o antioxidanty důležité pro zdraví buněk, očí a působí
proti stárnutí.†

Mimořádně bohaté na obsah
železa.

Nezbytné pro zdraví červených krvinek. Železo je součástí molekuly
hemoglobinu, která přenáší kyslík v krvi do svalů. Zabraňuje anemii
z nedostatku železa a jsou proti únavě.†

Poskytuje vitamíny B, selen
a zinek.

Vitamíny B jsou velmi důležité pro tvorbu energie. Selen je silným
antioxidantem, který chrání zdraví buněk. Zinek je nezbytný pro
imunitní systém a vývoj.†

Bohatá na vitamíny B,
zejména niacin (vitamin B3).

Niacin je využíván zejména pro energii metabolismu, ale je také
důležitý pro zdravou pokožku a metabolismus cholesterolu. Navíc
má několik dalších zdravotních výhod, včetně správné funkce
krevního oběhu.†

Zdroj rostlinného vitamínu D3
z řas.

Vitamin D3 je nezbytný pro zdraví imunity a zdravé kosti.
Napomáhá absorpci vápníku ve stravě. Nízké hladiny vitaminu D
mají souvislost s řadou onemocnění. Většina Američanů mají nízké
hladiny vitaminu D.†

Skvělý zdroj přírodního jódu.

Jód je minerál nutný pro tvorbu hormonů štítné žlázy, které
pomáhají regulovat metabolismus. Rovněž je důležitý pro regulaci
vápníku.†

Rostlinný zdroj hořčíku.

Hořčík je velmi důležitým minerálem potřebným pro řadu
životních funkcí, včetně mineralizace kostí, svalové kontrakce a
nervových impulsů. Důležitý pro odpočinek a spánek.†

Zdroj vitaminu C a kyseliny
listové (v přirozené formě).

Kyselina listová je životně důležitá pro zdraví červených krvinek a
mnoho dalších důležitých funkcí, včetně prevence defektů neurální
trubice (mozku) u nenarozených dětí v těhotenství.†

Považovány za superpotravinu.
Široce používán v potravinových programech po celém světě v boji
Obsahují 25% bílkovin a mnoho
proti hladu a podvýživy. Chrom je součástí inzulínové molekuly,
dalčích vitaminů a minerálních
která reguluje hladinu cukru v krvi.†
látek, včetně chromu.

LISTY
MORINGY

NATTO

SESBANIA
GRANDIFLORA

WRIGHTIA
TINCTORIA
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F

Zdroj Vitaminu K2 v
preferované MK-7 formě z
fermentované sóje.

Vitamin K2 v MK-7 formě je rozhodující živinou pro zajištění
absorpce vápníku z cév do kostí. Vitamin K2 aktivuje bílkoviny,
které pak transportují vápník do kostí a zubů. Je také důležitý pro
srážení krve.†

Dobrý zdroj bílkovin a mnoha
dalších důležitých živin,
včetně přírodních vitamínů B.

Vitamíny B, zahrnující thiamin (B1), riboflavin (B2) a niacin (B3)
jsou nezbytné pro energii metabolismu. Jsou součástí koenzymů,
které nám umožňují využívat energii z potravy.†

Rostlinný zdroj vápníku.

Důležitý pro zachování zdraví a pevnost kostí. Je také významným
minerálem pro zuby. Vápník je i potřebný pro kontrakci svalů,
včetně srdečního svalu. †
www.gardenoflife.cz

V

Brusinky

ětšina lidí věří, že borůvky
jsou tou nejlepší volbou ovoce
k získání antioxidantů,
ale dnes bych chtěl upozornit na
nutriční zázraky brusinek. Brusinky
jsou považovány za "superovoce"
kvůli jejich velkému obsahu
fytonutrientů. Jejich tmavě
červená barva pochází převážně
z hnací síly antioxidantů
zvaných proanthocyanins
(PAC). Patří mezi ně polyfenoly a
fenolické kyseliny, proantokyanidy
(zejména epicatechins) a antokyanů, a
také flavonoidy a triterpenoidy.
Jedinečný profil těchto sloučenin v
brusinkách ukázal, že poskytují
antioxidační ochranu a protizánětlivé
zdravotní výhody, zejména zdraví
močových cest a kardiovaskulárních
onemocnění.
Čerstvé brusinky jsou považovány za
dobrý zdroj vitaminu C a vlákniny.
Poskytují nám také mangan, vitamin E,
vitamin K, měď a kyselinu pantotenovou.
Nicméně je to právě ohromující řada
antioxidantů, která zaujala svou
pozornost u mnoha zdravotních
výzkumníků. Intenzivně studován byl
velmi vysoký obsah polyfenolů v
porovnání s jinými druhy ovoce.
Vědci se domnívají, že fytonutrienty v
brusinkách poskytují maximální
antioxidační výhody pouze tehdy, jsou-li
konzumovány společně s běžnými
antioxidanty, jakými jsou mangan a
vitamin C, které jsou rovněž přítomné v
brusinkách. Je to celková směs
brusinkových antioxidantů, která nám
poskytují nejsilnější výživu a komplexní
zdravotní výhody.
Výhody nelze podhodnocovat. Tyto
účinné antioxidanty pomáhají
s každodenní ochranou našich
buněk od neustálých útoků
volných radikálů. Volné
radikály jsou lapače molekul
produkované v metabolických
procesech, které odstraňují
volné elektrony. Tento důsledek

“Superovoce“,

které zachrání den.
Autorka: Dawn Jarvis
Garden of Life odbornice na výživu

Dawn Thorpe Jarvis je odbornicí na výživu a kvalifikovaná
dietoložka s vášní pro přirozené zdraví. Má vice než 30-ti
leté zkušenosti.

způsobuje poškození zdravých buněk,
a dokonce může vést k poškození DNA,
což vede k onemocnění, jakým je
rakovina.
Brusinky jsou řazeny velmi vysoko na
antioxidační stupnici. Společným
měřítkem obsahu antioxidantů je
hodnota nazývaná ORAC. Brusinky mají
jednu z nejvyšších hodnot ORAC 9090 μ mol TE/100 g.
Po celá desetiletí používají ženy brusinky
proti infekci močových cest. Brusinky
pomáhají zabránit infekci močových cest
tak, že blokují přilnavosti bakterií na
stěnách. Toto zjištění vedlo k další
výzkumu, který dokázal, že brusinky
pomáhají chránit trávicí soustavu,
zejména od žaludečních vředů.
U brusinek bylo také prokázáno, že
poskytují četné kardiovaskulární výhody,
včetně redukce nežádoucího nízkohustotního lipoproteinu (LDL) oxidací a
zachování či zlepšení úrovně žádoucího
vysoko-hustotního lipoproteinu (HDL),
při současném snižování shlukování
krevních destiček a zlepšení vaskulární
funkce. Oxidační stres a chronické
záněty přivádí naše stěny cév k velkému

900 BRUSINEK V 1 KILOGRAMU
1300 BRUSINEK V 1 LITRU ŠŤÁVY
200 BRUSINEK V 1 LÁHVI OMÁČKY
www.gardenoflife.cz

riziku poškození. Po poškození prochází
naše cévní stěny projít procesem tvorby
plaku, a naše riziko vzniku aterosklerózy
může být výrazně zvýšeno. Pravidelná
konzumace brusinek a brusinkové šťávy
prokázala, že brání aktivaci dvou enzymů,
které hrají významnou roli v procesu
aterosklerózy.
Historicky byly brusinky konzumovány
domorodými Indiány v různých
pokrmech, přičemž nejvíce populární bytí
pemmican. Brusinky rovněž používali k
ošetření krvavých zranění a jako červené
barvivo pro výrobu dek.
Před rokem 1930, byly téměř všechny
prodávané brusinky čerstvé, ale v
současné době se z nich asi 95% používá
pro výrobky, jakými jsou džusy, omáčky,
koláče nebo sušené brusinky. Pouze 5%
je skutečně prodáváno jako čerstvé
ovoce. A uvědomte si také, že do většiny
brusinkových džusů je přidáván cukr,
takže čtěte etikety. Pokud nemáte
problémy s jejich trávením, snažte se
zahrnout brusinky do vaší stravy, a to
především ty čerstvé, protože jen tak
udrží své maximální množství živin a chuť.
Takže nemusíte čekat na Den díkůvzdání.
Zdravotní výhody plynoucí z brusinek
jsou příliš velké na to, abyste čekali!
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Můžete mít klíč
k lepšímu zdraví.
Využijte
toho!

Autor: Dr. Joseph Brasco
Joseph D. Brasco je zdravotní poradce
Garden of Life® a má rozsáhlé znalosti a
zkušenosti v oblasti gastroenterologie a
interního lékařství. Dr. Brasco získal
lékařský doktorát na Medical College of
Wisconsin a stáž dokončil na University
of Illinois v Chicagu. Rovněž je
certifikován American Board of Internal
Medicine v obou gastroenterologie a
interního lékařství. V současné době Dr.
Brasco praktikuje v Huntsville Colon & GI
Consultants, LLC, v Huntsville, Alabamě.

Téměř osmdesát procent imunitního systému se nachází ve střevech a zdravé střevo má spojitost se stravou.
Klíčem je vyvarovat se zpracovaných potravin a jíst potraviny plné probiotik, enzymů a vlákniny.

Vaše střeva, imunita a Vy
Většina z nás ví, že imunitní systém Vašeho těla je první
obrannou linií pro odrážení útoků. A je to velmi složitý
systém. Navíc Váš celkový zdravotní stav často závisí na
stavu zdraví imunitního systému a zdravý imunitní systém
se opírá o zdravá střeva.
Věděli jste, že trávicí trakt obsahuje přibližně 80%
imunitních buněk vašeho těla a je hlavní fyzickou bariérou
mezi vnitřními orgány a vnějším světem? Je to pravda.
Trávicí trakt se také stará o to, jak ničit škodlivé vetřelce v
těle, a zároveň chránit nezbytné živiny. To není snadný
úkol.

Potraviny pro zdravá střeva
Zajisté chcete, aby Váš trávicí systém přijímal zdravou
potravu, nezbytnou k jeho správné funkci.
Některé potraviny podporují zdraví trávícího systému lépe
než ostatní. Přestože ne každá strava funguje u každého,
protože lidé mají různé výživové potřeby, existují zásady,
které by měl každý následovat.
Klíčové je přijímat zdravé bílkoviny, tuky a sacharidy,
protože to jsou makronutrienty, které všichni
potřebujeme. Tyto základní výživové doporučení jsou
velmi dobře známé, ale od té doby co praktikuji
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gastroenterologii, často se zaměřuji na výživu, která je
nejvhodnější pro trávení. Takže pokud chcete skvělé trávení,
doporučuji, abyste se úplně vyhnuli zpracovaných potravin,
protože jim schází klíčové živiny a zatěžují tělo.
Je zapotřebí dostatečně zdůraznit nutnost zdravé stravy, neboť
všechny buňky, tkáně a orgány jsou závislé na absorpci živin a
asimilaci potravy skrze zdravé trávení. To je také důvod
doporučuji jíst potraviny s velkým množstvím probiotik, enzymů
a vlákniny, které vedou ke zdravému trávení a zdravé imunitě.

Probiotika, enzymy a vláknina pro zajištění
zdravého zažívání a imunitního systému
Ochranná probiotika
Představujeme Vašemu tělu blahodárná probiotika, která
pomáhají podporovat růst prospěšných bakterií ve střevech,
což má za následek výrazné podpory trávení, vstřebávání
minerálů, syntézy vitamínů, výroby vitamínů skupiny B a
některých enzymů, imunitní zdraví a mnoho dalšího.
Nedostatek těchto užitečných bakterií se negativně odvíjí na
procesu trávení a celkového zdraví těla.
Zpracovávání potravin, jejich znečištění, nadměrné využívání
antibiotik a další faktory mohou snižovat množství užitečných
bakterií v našich střevech a dát tak prostor bakteriím
www.gardenoflife.cz

škodlivým. Dobrou zprávou je, že konzumace probiotik Vám
může pomoci zvýšit poměr užitečných bakterií ku škodlivým
bakteriím a podpořit tak trávení.
Stejně tak hrají probiotika klíčovou roli v peristaltice,
procesu, při němž dochází k posouvání obsahu dutých orgánů
jedním směrem prostřednictvím trávícího systému. Rovněž
podporují pravidelnost vylučování.
Navíc probiotika podporují úlohu tenkého střeva v imunitním
systému a zdraví tlustého střeva, jehož rolí je podporovat
zdravou funkci jater, krve a lymfatické soustavy.
Probiotika pozitivně mění složení a metabolickou aktivitu
mikroflóry tlustého střeva tím, že napomáhají v
zažívacím traktu k prokvašení a snížení pH. A navíc
probiotika stimulují imunitní systém.
Kultivované mléčné výrobky ze zdravých zdrojů, stejně jako
kultivovaná a kvašená zelenina, jakou je natto, zelí, nakládaná
mrkev, řepa a okurky, dodává jak probiotika tak enzymy,
včetně enzymů, které štěpí potraviny a zvyšují stravitelnost.

Povzbuzující enzymy
Trávicí enzymy jsou vylučovány slinnými žlázy, žaludkem,
slinivkou břišní a tenkým střevem. Rozkládají velké
potravinové molekuly na menší útvary, které mohou být
absorbovány krví do buněk. Díky tomu naše tělo získává
živiny z makroživin bílkovin, tuků a sacharidů. Trávicí enzymy
urychlují proces trávení. Bez jejich přispění by se strava velmi
pomalu rozkládala a málo vstřebávala, což může mít za
následek ztrátu imunity a trávicí potíže.

Takže jíst hodně syrové kvašené stravy,
čerstvého syrového bio ovoce (např.
papája a ananas) a zeleniny, syrových
naklíčených klíčků, syrových semen a
ořechů, avokáda a nepasterovaných
mléčných výrobků, abychom měli stravu,
která pomůže povzbudit hladinu enzymů v těle.

Super vláknina
Vláknina je také důležitá pro zdravé trávení.
Vztahuje se na stavební část rostlin, která je obtížně
stravitelná, takže je neustále v pohybu.
Nepodceňujte význam pohybu jídla v trávicím traktu,
protože každá část trávicí soustavy vstřebává důležité
živiny. Toto přesouvání je důležité i z jiných důvodů.
Pomáhá zabraňovat k malabsorpci živin, nerovnováze
bakteriální flóry, zahnívání nestrávené stravy, nebo
dokonce nežádoucím střevním obyvatelům.
Většina z nás však trpí nedostatkem vlákniny ve stravě.
Strava, která zásobuje tělo 35 až 40 gramy vlákniny denně
je doporučena pro většinu lidí, ale většina získá jen 18 až
20 gramů vlákniny za den, což je jen asi polovina toho, co
skutečně potřebujeme.
Pokud jde o vlákninu, budete potřebovat rozpustnou i
nerozpustnou. Dobrým zdrojem rozpustné vlákniny jsou
fazole a jiné luštěniny, jablka, ořechy, hrušky, ovesné
otruby a mnoho zeleniny a ovoce.
Nerozpustnou vlákninu najdete v ořechách, semenech,
hnědé rýži, ve vnějších částech ovoce a zeleniny, stejně
jako v otrubách. Tato nerozpustná vláknina v potravinách
obsahuje frukto-oligosacharidy, které podporují růst
prospěšných probiotických bakterií.

Enzymy se přirozeně vyskytují pouze v syrové, nevařené
stravě, kterou pomáhají trávit a živiny tak mohou být
absorbovány do krevního oběhu. Při zahřátí potravin na
teplotu vyšší než 46°C však mohou být všechny enzymy
zničeny. Ach, tady je ten háček, protože obvykle odstraníme
enzymy z potravin tak, že je uvaříme k smrti!

Máte klíč?

Pokud tedy jíme zpracované potraviny, či jídla z fast foodů,
dochází ke snižování zásob enzymů. K jejich snižování rovněž
přispívá život ve stresu, život v příliš horkém nebo chladném
klimatu, stárnutí, těhotenství, časté létání, či dokonce
pocení. Vaše zdraví tak může dostat ránu!

K udržení zdravého zažívání a imunitního systému je
chytré, abyste se vyhnuli zpracovaných potravin a jedli
zdravé množství probiotik, enzymů a vlákniny, protože
jsou klíčem k udržení síly těchto systémů. Proto při dobré
péči o vaše střeva, se dobře postarají o Vás.

www.gardenoflife.cz
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VEGAN

GLUTEN FREE

DAIRY FREE

† Tato prohlášení nebyla kontrolována úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Tento produkt není určen k léčbě nebo prevenci jakékoliv nemoci.

RAW Fit® společnosti Garden of Life®
pomáhá spalovat tuk a budovat svalovou
hmotu. Pomocí 28 gramů bílkovin v jedné
dávce, které jsou RAW, certifikované USDA
Organic, a pouze rostlinného základu ze 13-ti
druhů naklíčených semen a zrn. †

SOY FREE

RAW Fit® společnosti Garden of Life®
využívá síly RAW Svetolu® (400 mg), což
je lékařsky zkoumaný extrakt ze zelených
kávových zrn, který prokazatelně
podporuje zdravé a přirozené hubnutí. †

ZHUBNUTÍ †

POSÍLENÍ ENERGIE †

Ponechte si svou vnitřní krásu
Proč RAW Fit?
Vést bohatší život vyžaduje absorbovat bohatší živiny.
RAW Fit je inovativní směs certifikovaná USDA
Organic, je RAW, veganská, nepochází z geneticky
modifikovaných surovin, a její složky jsou speciálně
navrženy tak, aby Vám pomohli spálit tuk, udržet
zdravou hladinu cukru v krvi a zvýšit energii, která
Vám dodá zdravý a přirozený pocit sebedůvěry. †

Stiskněte tlačítko reset s RAW
Fit Garden of lIfe. Pomáhá
zvládat chuť na jídlo, udržuje
zdravou hladinu cukru v krvi a
díky němu vystoupíte z "horské
dráhy" s názvem dieta. †

VYPADAT A CÍTIT SE SKVĚLE †

Stane se vaším vnějším já
Vše, co chcete. Nic, co nechcete.
RAW Fit obsahuje vysoce kvalitní bílkoviny z RAW semen a zrn, RAW
Svetol® podporující zdravé hubnutí, RAW ashwagandhu bojující proti stresu a
RAW chrom a skořici pomáhající udržovat zdravou hladinu cukru v krvi. †
Neobsahuje mléčné výrobky, přidané cukry, med ani glukózu, rBST nebo jiné
živočišné hormony, toxické pesticidy, herbicidy, antibiotika, sóju ani lepek.
Pro lahodné recepty navštivte: www.GardenofLife.com/RawFit

Empowering Extraordinary Health®
Pro koupi RAW Fit navštivte www.gardenoflife.cz

Popularita
rostlinných
proteinů
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P
Ti, kteří se řídí rostlinnou
stravou, nemusí mít vždy
dostatek bílkovin a mohou
mít problémy s nalezením
vysoce kvalitních
doplňkových proteinů,
zejména těch, které jsou
RAW, BIO a pocházejí z
geneticky nemodifikovaných
plodin. Bílkoviny potřebuje
každý jedinec, protože
dodávají energii, budují
svalovou hmotu, zvyšují
výdrž, podporují optimální
tělesnou hmotnost, vytvářejí
nové buňky, tkáně, enzymy,
protilátky a hormony.
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oužívání rostlinných bílkovin jako doplněk stravy je v poslední době velmi populární. Ve
skutečnosti mají rostlinné bílkoviny oproti těm živočišným několik zdravotních výhod.
Možná jste četli knihu Čínská studie doktora Colina Campbella nebo viděli dokument Forks
Over Knives, který vyvrací pevně zakořeněný mýtus o člověku jakožto všežravci. Tohle je jen
pár příkladů, jak rostlinná strava mění zdraví lidí k lepšímu.

Ale ne všechny rostliny jsou stejně dobrým zdrojem bílkovin. Některé rostlinné proteiny
jsou vyrobeny z konvenčně pěstovaných rostlin plných pesticidů a jiných toxických látek,
jako jsou geneticky modifikované organismy nebo nabízejí neúplné bílkoviny bez
odpovídajících aminokyselin.

Rozhodně ty pravé rostlinné bílkoviny
Existuje mnoho rostlinných proteinů na trhu, včetně těch ze sóje a hnědé rýže. Pojďme se
podívat na sóju, která patří k nejpoužívanějším rostlinným bílkovinám.
Bílkovina ze sóje je komplexní bílkovina, která pokud je konvenčně pěstována, obsahuje v
průměru 10 reziduí pesticidů (podle USDA Pesticide Data Program). Rezidua zahrnují tři
známé nebo možné karcinogeny, pět podezřelých látek narušující hormonální systém, dva
neurotoxiny a dva vývojové nebo reprodukční toxiny.
Sójová bílkovina rovněž obsahuje izoflavony a goitrogeny, které při větší konzumaci mohou
zvýšit hladinu estrogenu u žen i mužů a mohou negativně ovlivnit funkci štítné žlázy. Sojové
boby obsahují také kyselinu fytovou, která může blokovat příjem minerálů, jako například
vápníku, hořčíku, mědi, železa a zinku. Rovněž se v nich nachází enzymové inhibitory, které
mohou snížit účinky trypsinu a dalších enzymů nutných pro správné trávení bílkovin.
Naproti tomu bílkovina z hnědé rýže, která je certifikovaná USDA Organic a ověřena NonGMO Project verified zajišťující čistotu, je z hlediska výživové hodnoty bohatá a plná
enzymů. Také se může pochlubit čtyřnásobně větší hodnotou argininu, jenž zajišťuje
doručování živin na správné místo, v porovnání s jinými proteinovými prášky. Bílkovina z
hnědé rýže je rovněž bohatá na glutamin, který podporuje růst svalové hmoty a imunitní
zdraví.
Pokud jsou použity všechny tři složky klíčící hnědé rýže (klíčky, vnitřní živné pletiva a
otruby), tak poskytují veškeré esenciální aminokyseliny s vysokou biologickou hodnotou.
To je důležité především v případě, že ve vaší stravě je nedostatek některých základních
aminokyselin, v tomto případě dokáže tělo brát bílkoviny z jiných zdrojů, aby dokázali
doplnit chybějící aminokyselinu.
† Tato prohlášení nebyla kontrolována úřadem pro kontrolu potravin a
léčiv. Tento produkt není určen k léčbě nebo prevenci jakékoliv nemoci.

www.gardenoflife.cz

A když mluvíme o svalech, tak bílkoviny z hnědé rýže jsou
vysoce účinné k jejich tvorbě, podpoře, a regeneraci a
dodávají tělu sílu, kterou potřebuje. Jakožto kompletní
protein poskytuje všechny esenciální aminokyseliny a navíc
aminokyselina leucin dosahuje vysoké prahové hodnoty k
maximalizaci svalové syntézy bílkovin.
Dodat všechny potřebné látky, včetně vysoké stravitelnosti a
antialergenní povahy je výsledkem proteinu z hnědé rýže.
Proto je nejoblíbenějším rostlinným proteinem.

RAW Protein Garden of Life® –
jednička na trhu v USA.
Je snadné pochopit, proč je tak
oblíbený.

RAW Protein je:






Výživová síla v proteinu z naklíčené
hnědé rýže
Protein z hnědé rýže je vysoce výživný sám o sobě. Je plný
vitamínů skupiny B, manganu, železa, vlákniny a všech
esenciálních mastných kyselin. Například mangan je stopový
prvek, který pomáhá vyrábět energii z bílkovin a sacharidů, a
syntetizuje mastné kyseliny a cholesterol. Je také silnou
součástí antioxidačních enzymů – superoxidu dismutázy,
který bojuje proti volným radikálům.
Hnědá rýže má k dispozici také vlákninu a stopový prvek
selen, který je nezbytný pro metabolismus hormonů štítné
žlázy, antioxidačních obranných systémů a imunitní funkce.
Poskytuje také bohatý zdroj hořčíku, kofaktory více než 300
enzymů, včetně enzymů nezbytných pro udržení zdravé
hladiny cukru v krvi. Hořčík také hraje roli v podpoře
kardiovaskulárního zdraví, zdravé hladiny krevního tlaku a
silných kostí.
Hnědá rýže má nejvíce výživových hodnot, když je ve stádiu
klíčení, při němž dochází k aktivaci enzymů, které uvolňují
další živiny. Klíčící hnědá rýže má mnohem více vlákniny v
porovnání s nenaklíčenou, třikrát větší množství lysinu
(esenciální aminokyselina) a desetkrát větší množství gamaaminomáselné kyseliny (GABA), aminokyseliny, která
podporuje zdravou funkci ledvin.
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Komplexní rostlinný protein pro každého.
Certifikovaný USDA Organic.
(neobsahuje geneticky modifikované organismy,
ani umělá hnojiva a pesticidy, které mohou být
přítomny u necertifikovaných ekologických
produktů).
Ověřený Non-GMO Project Verified.
RAW (neošetřené, nefalšované a vyrobené
pod teplotou 46° C).
Veganský.
Bez lepku, sóje a mléka.
Snadné použití, mísí se dobře s nápoji.
Podporuje funkci zdravého trávení. †
Snadno stravitelný.
Ideální pro osoby na sacharidové dietě.

RAW Protein obsahuje:

Organickou směs 13-ti druhů naklíčených semen
obilovin a luštěnin, zejména pak naklíčené hnědé
rýže, která je velmi dobře využita v lidském těle.
 17g kompletních bílkovin v jedné porci, což je 34%
doporučené denní dávky, zahrnující navíc všechny
esenciální aminokyseliny.
 Vitamin Code® - vitamíny rozpustné v tucích.
 Živiny Code Factors™, jako jsou beta-glukany, SOD,
glutathion a koenzym Q10.
 Živá probiotika a enzymy.
 Bez sóje, lepku, mléka a laktózy.
 Žádné plniva.
 Žádné syntetické živiny.
 Žádné konzervační látky.
 Žádná umělá aromata ani sladidla.


Není divu, že RAW Protein je doplňkem
stravy číslo jedna. Je to čistá, vysoce
výživná, lehce stravitelná a vysoce kvalitní
rostlinná bílkovina.

Stručný rozbor výrobků RAW Fit, RAW Protein a RAW Meal

JAKÝ?

• Rostlinný
• Lékařsky zkoumaný Svetol®

napomáhající hubnutí †

• RAW ashwagandha
• RAW chrom a RAW skořice

PROČ?

• Zvýšení příjmu bílkovin – 28 g
• Zhubnutí a zvládnutí boje s chutí †
• Spalování tuku a tvorba svalové

hmoty †

• Zvýšení energie †
• Snížení glykemického indexu
• Pohodlí

KDO?

• Mary Jones "potřebuje zhubnout"
• Joe Smith "chce větší svaly"
• Sue White "je unavená po celém dni"
• Judy Van "soutěží ve fitness"
• Mark Black "touží po těstovinách, pizzi"
• Jane Bell "vysoká hladinu cukru v krvi"
• Lin Joy "miluje zvířata a potřebuje

protein"

JAKÝ?

JAKÝ?

PROČ?

PROČ?

•
•
•
•

Rostlinný
Esenciální aminokyseliny
Živá probiotika
Trávicí enzymy

•
•
•
•
•
•

Rostlinný
26 RAW BIO superpotravin
Bohatý na vlákninu
20 Vitamin Code® vitamínů a minerálů
Esenciální aminokyseliny
Probiotika a enzymy

• Zvýšení obsahu bílkovin v jídle

– 17 g
• Pomoc při tvorbě a regeneraci svalů †
• Vhodný před a po cvičení
• Alternativa k mléku, syrovátkám, sóji
• Pohodlí

• Náhrada vysoce výživného jídla
• Dobře vyvážené zdravé jídlo
• Zvýšení příjmu bílkovin – 34 g
• Zdravé trávení †
• Přirozené plnění
• Zahání hlad †

KDO?

KDO?

• Mike Grey "soutěží v triatlonu"
• Jess Pine "běhá každý den"
• Jim Best "má alergii na laktózu"
• Mel Ross "chce lépe vytvarované svaly"
• Sam Bar "miluje zvířata a potřebuje

protein"

• Kim Hill "má málo času"
• Bill Taylor "má hlad po celý den"
• Faith Dell "potřebuje pravidelnost jídla"
• Rick Lund "potřebuje ironman výživu"
• Jill Mink "je stále na cestách"
• Ron Star "potřebuje vyváženou stravu"
• Pam Carr "miluje zvířata a potřebuje

protein"
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† Tato prohlášení nebyla kontrolována úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Tento produkt není určen k léčbě nebo prevenci jakékoliv nemoci.

Pokud se podíváme na RAW Fit, RAW Protein a RAW Meal , může být matoucí zjistit, který proteinový produkt je pro Vás
ten pravý. Všechny tři jsou vegan proteiny na rostlinné bázi, certifikované USDA Organic, Non-GMO Project Verified, Bez
obsahu mléka a mléčných výrobků, bez lepku a sóje. A to je skvělý začátek! Ale každý výrobek má svůj účel - zaměření.
Někteří lidé mohou mít prospěch ze všech tří výrobků v závislosti na jejich životním stylu, cílů a aktivit, zatímco jiní mohou
chtít speciální recept pro konkrétní účel.

