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ŠŤÁVA Z  KYSANÉHO 
ZELÍ - proč ji pít?

Výborný, chutný, nakyslý nápoj bez 
chemických konzervačních látek. Má 
vysoký obsah vitamínu C a organických 
látek zvyšujících detoxikační aktivitu 
enzymů. Pravidelné pití šťávy z kysaného 
zelí mění metabolismus buněk a má do jisté 
míry omlazující vliv na pleť a pokožku, dělá 
ji vláčnou a částečně vyhlazuje vrásky.

Největší význam pití zelné šťávy je v tom, že preventivně působí 
proti vzniku zhoubných onemocnění trávicí soustavy, především 
onemocnění žaludku, tlustého střeva a jater. Obsahuje vitamin 
U, který působí proti žaludečním a dvanácterníkovým vředům. 
Šťáva z kysaného zelí účinně působí při léčbě hemeroidů. Při 
požití většího množství má šťáva laxativní účinek (může 
způsobit průjem).  

Šťáva z kysaného zelí obsahuje hořčinné glykosidy, vitaminy A, 
B1, B2, C, K, kyselinu mléčnou (pomáhá i při ranních 
nevolnostech v těhotenství), vápník, fosfor železo, sodík, draslík 
aj. Reguluje trávení a normalizuje střevní flóru. Tlumí růst 
nežádoucích baktérií. Dobře se uplatňuje při léčení žaludečních 
a střevních poruch. Šťáva ze zelí je výtečný prostředek k čištění 
těla a důležitá součást diet pro zhubnutí.

Doporučené dávkování: 50ml denně před jídlem.

Na dně sklenice může docházet k  usazování sedliny, což je normální 
jev.

Veselé 

Velikonoce!
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BYLI JSTE SPOKOJENI S DODÁVKOU FARMÁŘSKÝCH PRODUKTŮ?
Jedině Váš názor nám pomůže zlepšovat farmářskou nabídku. Vaše připomínky, návrhy a nápady 
uvítáme na e-mailu: marketing@konzumuo.cz nebo na www.facebook.com/konzumUO.

VYZKOUŠEJTE DALŠÍ FARMÁŘSKÉ PRODUKTY Z NAŠÍ NABÍDKY:
Farmářský balíček s hovězím masem, Rychnovské pivo, Bohemia mošt jablečný.
Sledujte náš FB: www.facebook.com/konzumUO.

Obsah velikonoční farmářské bedýnky

Tento koš Vám připravila firma Tercie s.r.o. Letohrad,
partner projektu “Jsme tu doma”.


