
Produkty splňující požadavky ájurvédy

Ájurvédská literatura

Ajurjoga ( léčebné účinky jogínských asán z pohled ájurvédy, Dr.G.Rajpoota) 190,00

Ajurvéda dr.Frej 399,00

Ájurvéda-Pranajáma-esence, kniha učitele ájurvédy Dr.G.Rajpoota 125,00

Ájurvéda-Pranajáma,  věda o dýchání, zápis z kurzů učitele ájurvédy Dr.G.Rajpoota 175,00

Ájurvéda-Pranajáma,  dle  Gheranda Samhitá z  kurzů učitele ájurvédy Dr.G.Rajpoota 175,00

Ájurvéda-Pranajáma,  pracovní sešit k videu ke ztažení 59,00

Ájurvédská filosofie a meditace-kniha učitele ájurvédy Dr.G.Rajpoota 250,00

Ájurvédská psychologie-kniha učitele ájurvédy Dr.G.Rajpoota 175,00

Ájurvéda a indická kuchyně (jedna z nejlepších knih o ájurvédské stravě ke zdraví, rozšířené vydání) 230,00

Dátá snéhan masáže, ( kniha učitele ájurvédy Dr.G.Rajpoota) 230,00
Kurkuma-koření života Prashanti de Jager,  již 2. vydání  (překvapivě užitečná kniha, neměla by chybět v žádné  dobré domácnosti) 249,00

Moringa zázračný jedlý strom, Barbara Simonsohn 230,00

Pár much a já, výběr haiku, krátkých poetických útvarů , vyjadřujících přítomnost daného okamžiku, je to milé rozptýlení ze šedi všedních dní a k pití čaje Matcha 226,00

Alfalfa,90ks (cholesterol, kardiovaskulární onemocnění, cukrovku, problémy se zažíváním,enzimy, vitamíny alkalizuje, detoxikuje, odvodňuje

 vhodná při artritidě a dně) 
278,00

Alga Forte, 120 ks,(spirulina, kelp, chlorella a zázvor. Dodává jód pro správnou funkci štítné žlázy, bílkoviny, vitalitu

 a napomáhá správnému vyprazdňování).
499,00

Aloe vera gel, BIO, 1 l ,(zažívání, trávení,čištění včetně lymfy, hemoroidy, imunita, výživa všech tkání) 399,00

Amlahills, 60 ks, (silný antioxidant s vlastnostmi vitamínu C, výživa měkkých tkání , včetně cévněžilních stěn) 249,00

Aktivní dlouhověkost,AMRITA,Healing Nature, 60 ks,(tzv.nektar nesmrtelnosti, Guduči pro aktivní dlouhověkost,

 jemné čištění  cirkulačních kanálů)
239,00

Ardžunahills, 60 ks, (posílení srdeční činnosti) 249,00

Ašvagandahills, 60 ks,(indický ženšen-bylinka plus extrakt) 249,00

B-Skin, 60 ks, ( pokožka, pleť, redukce vrásek, čistí krev a lymfu, může se též podílet na zprůchodnění vejcevodů, aspirinový efekt proti srážlivosti krve) 279,00

Balzám, ájurvédský - Samahan SP, 20g (bolesti, nachlazení, masáže, zatuhnuté šlachy, svaly) 79,00

Brahmihills, 60 ks (bylinka Bacopa, plus extrakt , nervy, mozek) 249,00

Calmhills, 60 ks (směs bylin a extraktů pro klidnou mysl) doporučujeme v kombinaci s čajem na klidný spánek) 249,00

Ájurvédské bio Organic  čaje, balení  500g a 100g, práškové

pouze na objednávku, nemusí být mometálně skladem

Čaj  Amalaki,  500g 620,00

Čaj  Arjuna,   500g 585,00

Čaj  Ašvaganda, 500g 694,00

Čaj  Brahmi, 500g 694,00

Čaj  Bringaradž,  500g 585,00

Čaj  Garcinia,  500g 925,00

Čaj  Guduči,  500g, pouze hrubě mleté 585,00

Čaj Haritaki,   100g, 137,00

Čaj  Haritaki,   500g, 585,00

Čaj  Manjista,  500g 694,00

Čaj  Neem-vnější dezinfekce, 500g (též v 100g balení,Healing nature bio) 694,00

Čaj  Noni, 500g 1100,00

Čaj  Shatavari, 500g, 810,00

Čaj  Triphala, 100g, 125,00

Čaj  Triphala , 500g 694,00

Čaj  Tulsi-moringa , 100 g 169,00

Čaj  Tulsi, 500 g 585,00

Čaj Cesmína širokolistá, sypaný, 100g, (játra, krevní  tlak, metabolismus, tuky, cukrovka), pouze na objednávku 150,00

Čaje ájurvédské sáčkové

Čaj ajurvédský bio  PUKKA, Cleans, 20 sáčků ( detoxikační, kopřiva, máta, pampeliška ,fenykl aloe vera) 118,00

Čaj ajurvédský bio PUKKA Noční, 20 sáčků 118,00

Čaj ajurvédský bio PUKKA Turmeric Gold , 20sáčků (směs kurkumy,zeleného čaje Suoi Gang,lékořice,kardamonu,tulsi,citron.oleje,citronu) 118,00

Čaj ajurvédský bio PUKKA Relaxační, ANTISTRES, 20 sáčků, snižuje dle ájurvédy VÁTU 118,00

Čaj Guduchi Bio, Dlouhověkost, 24 sáčků, (dle ájurvédy jemné čistící a regenerační účinky,ledviny,srovnání hladiny cukru v krvi ) 89,00

Čaj Guduchi Bio, Pohoda, 20 sáčků, (s přídavkem citronové trávy a máty) 89,00

Čaj Guduchi Bio, Spokojenost, 20 sáčků, (s přídavkem růže a pomeranče) 89,00

Čaj Hari, Harmonie čaker, 16 sáčků (harmonizace na všech energetických úrovních) 99,00
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Čaj Jančův jaterní, 20 sáčků, (osvědčená kombinace bylin na játra) 75,00

Čaj Samahan, 25 sáčků (směs léčivých koření při nachlazení a kašli) 199,00

Čaj Tulsi Original, 25 sáčků 130,00

Čaj Tulsi Original, plechová doza, 100g 235,00

Čaj Tulsi Brahmi, 25 sáčků, (tulsi, brahmi) 130,00

Čaj Tulsi Brahmi, plechová doza, 100g 235,00

Čaj Tulsi Ginger, 25 sáčků (tulsí, zázvor) 130,00

Čaj Tulsi Ginger, plechová doza, 100g  235,00

Čaj Tulsi Jasmín , 25 sáčků (tulsi, heřmánek, jasmín, anýz, fenikl) 130,00

Čaj Tulsi  Zelený čaj s ašvagandou, 25 sáčků (zelený čaj, tulsi,ašvaganda, pro energii a regeneraci duševních sil) 130,00

Čaj Tulsi Indická růže, 25 sáčků (tulsi,heřmánek,růže stolistá okvětní lístky-antidepresivum,imunita, zdravá pleť) 130,00

Čaj Tulsi Indická růže, plechová doza, 100g  235,00

Čaj Tulsi Masala, 25 sáčků (směs tulsi a prohřívajícího koření, podporujícího trávení) 130,00

Čaj Tulsi Moringa, 25 sáčků (imunita čaje tusí a široký komplex  vitamínů, minerálů a proteinů moringy) 130,00

Čaje Tulsí, 300g  (zelený,šafrán.originál,masala.růže,brahmi, zázvor, citron) 299,00

Čaj XL Migréna, 20 sáčků, český výrobce Vlčí mák ( k čaji se ještě doporučuje, masáž hlavy spec.olejem a triphala kapsle na noc)  55,00

Čaje z Číny, Japonska, Indie, Maroka a Vietnamu

 sypané na váhu

Čaj Glogg 100 g vážený, černý s aromatickým kořením (skořice, pomeranč.kůra,mandle, zázvor) 75,00

Čaj GENMAICHA, 100 g (japonský čaj s rýží, nezakyseluje, posiluje,vhodný i při oslabených ledvinách,i při půstu, pít lze kdykoliv) 177,00

Čaj GUN POWDER, TEMPLE OF HEAVEN 100 g( čínský perlový zelený  čaj,rolovaný do kuliček, lze pít kdykoliv i po jídle) 109,00

Čaj Jasmínový MONKEY KING,100g, čínský zelený čaj s jasmínem, ( pravidelné pití čistí močové cesty, tonizuje ledviny, mírně snižuje tlak) 157,00

Čaj  Lapacho, (silně protizánětlivý , desinfekčí , vhodný i při léčbě cukrovky) 81,00

Čaj Matcha BIO 100g v práškové formě,(velký obsah kyseliny listové ,antioxidantů , vitamínů , chlorofilu- určen i k denní konzumaci) 289,00

Čaj MATCHA Kyoto obřadní,30 g, bio organic, (směs nejkalitnějších japonských čajů, zpracovaná na jemný prášek, pro tělo i duši) 466,00

Čaj NANA-marocká máta , 100g ( spolu s gun powderem , tvoří směs , nazývanou nápoj Tuaregů, má chladivé zklidňující účinky. 69,00

 Marocká máta podporuje trávení, vhodná při bolestech žaludku, střev i krku)

Čaj PU-ER, small leaf ripe 100 g , speciál (čínský specielně fermentovaný čaj, snižuje hladinu špatného cholesterolu, spaluje tuky, posiluje trávení, 176,00

vnitřně prohřívá , harmonizuje psychiku, tento čaj tibetských mnichů má mnoho dalších léčivých účinků)

Čaj LA TUAREG 100 g , ( nejvhodnější směs nany ,gun powderu  s cukrem pro zahnání žízně v parném létě, v Africe se přidává ještě pelyněk) 61,00

Čaj Vietnamský zelený , horskýVI XUYEN,100g (díky ručnímu zpracování má tento čaj blahodárné povzbuzující účinky. Doporučuje se pít 149,00

mezi jídlem,, snižuje krevní tlak, má silné dezinfekční účinky, stahuje dásně, vhodný při zánětech ústní dutiny působí proti zánětlivě a antibakteriálně

v době těsně před pocitem hladu si tímto čajem oddálíte jedno jídlo.Pozor není vhodný po jídle a při žaludečních a břišních problémech).

Čaj YUNNAN FOP, červený čínský,100g,(vysoce kvalitní druh jemného černého čaje,silný antiuoxidant,menší svíravými účinky než jiné čaje) 110,00

Čajové originální japonské náčiní pro Matchu, pro vychutnání dokonalého zážitku

Bambusová naběračka-odměrka 159,00

Bambusová metlička 650,00

Keramický stojánek na metličku (chrání metličku před poškozením a udržuje pružnost jednotlivých vláken) 350,00

Černucha Healing Nature, 60 ks (nachlazení, dýchací cesty , imunita,cukrovka,cholesterol, vitamíny, minerály, proteiny) 239,00

D3 vitamin,-Natures Answer , 4 000 IU 15 ml (vhodný k dennímu používání zejména u starších osob) 548,00

Detoxhills, 60ks, ( směs bylin k podoře imunity a správného metabolismu, k detoxikaci) 249,00

Detoxikační náplast Přírodní, 14 ks jedno balení (balení je na 7 dní, při aplikaci na obě plosky nohou. Doporučené užívání k dosažení max.efektu,3 balení ) 375,00

Detoxikační pomůcka-škrabka na jayzk ocel ( nezbytná součást ranní hygieny dle ájurvédy) 109,00

Diabohills, 60 ks,  (směs bylin jako Karela, Jambula, Amla a dalších , vhodná při cukrovce,  problémech s krevním oběhem, anti oxidant) 249,00

Dia-kare, 60 ks, ( podobné účinky jako Diabohills ) 279,00

Digest plus, 60 ks ( trávení, játra, imunita, podpora správné činnosti střev,  doporučuje se jako součást léčebné kůry při zánětlivém onemocnění střeva ) 549,00

Digestivehills, 60 ks ( podpora správného zažívání ) 249,00

EV Omega-3, 60 ks, (vysoce koncentrovaný  rybí olej čistého původu z rychlých ryb, z ančoviček, sardinek a makrel obsahující tolik potřebné 

 kyseliny omega 3,pro náš mozek i oči. Doporučení  užívání 3 tobolek denně, s jídlem během hlavního jídla)

350,00

Garciniahills, 60ks ( pro správnou hladinu tuků, regulace chuti k jídlu) 249,00

Ginkgo biloba-bylinný extrakt bez alkoholu, 30 ml, ( mozek, periferní oběh.systém, mikrocirkulace) 348,00

Gokshruhills, 60 ks, (známé účinky kotvičníku zemního-močové cesty, pohlavní orgány, atd.) 249,00

Gotukolahills, 60 ks, ( bylinka Gotukola posiluje vitalitu, paměť) 249,00

Guggul s aloe, šalvějí a kurkuminem, dvojkombinace - 180 tobolek ( významná pomoc u mnoha zánětlivých stavů) 499,00

Guggul Yogaraja - kuličky, balení 100g, (pohybový aparát, nuropatie, pískání v uších, sníž. funkce štítné žlázy,reuma,dna) 522,00

Gutprotect  130 g , 31 dávek (harmonizace funkce střevního traktu, obzvláště jako součást komplexní kůry u zánětlivých onemocnění střev) 1350,00

Gynocalm, 60 ks, (směs bylin  pomáhajících při gynekologických problémech, před i po operaci, po přechodu, při poruchách menstruace) 250,00

Haldika,  60 kapslí, (harmonie spojení účinků kurkumy, brahmi a kajenského pepře) 239,00

Hericium, 90 ks, houba Korálovec ježatý (správná funkce trávicího traktu, podpora imunitní systém, správná funkce nervové soustavy

a psychiky, neuropatie, více viz.video na e-shopu))

598,00

HT-kare, 60 kaps, (směs bylin pro normalizaci srdeční činnosti) 279,00

 Ájurvédské rodinné lázně 30.03.2023/2 www.ajurveda.top



Hemheal mast,30 g (hemoroidy, pro komplexní léčbu se doporučuje posílení cévně žilního systému,

zklidnění psychiky, pitný režim a lněná vláknina pro zdravé střevo)
110,00

Hemohills, 60ks, ( tlak, kardiovaskulární systém, játra, cholesterol, normalizuje hladinu glukózy v krvi ) 239,00

Hořčík, zinek-B6, 31 sáčků, 152,g ( vhoná aplikace při infekčních onemocněních a celkově oslabeném organismu, minimálně 3 balení) 750,00

Impres, prášek 200g, (pro větší pružnost cév, projevujících na mnoha úrovních funkčnosti našeho tělesného systému) 798,00

Imunita, 50 ml, tinktura směsí bylin,(v období epidemií, včetně covidu a respiračních onemocnění dýchacích cest

 se doporučuje dlouhodobě užívat  3xdenně půl pipety)
310,00

Inhaler ASHWA-inhalační kapsle,10 ks,(1 xe denně. Inhalovat nebo čichat z kapesníku.Při covidu a při jakýhkoliv zánětech horních cest dýchacích) 109,00

Jambuhills, 60ks ( při diabetesu, působí též pozitivně na slinivku, spolu s lněným semínkem, má podobné účinky jako hořká okurka, v Indi je ale více rozšířený) 249,00

Kagul, 60 kapslí (v kombinaci s Haldikou, se dporučuje mimo jiné, při artroze,spolu s EV OMEGOU) 279,00

Kalmeg, 60 kapslí,( játra, imunita, záněty i močového měchíře, náhrada za zakázaný neem, přírodní antibiotikum, nevysušuje, vhodný tedy i pro VÁTU) 349,00

Karelahills, 60 kapslí, (známá i po názvem hořká okurka vhodná nejen při cukrovce ale i pro normalizace krevního tlaku, metabolizmu, 

na níž se podílí i slinivka)
249,00

Koření

Koření Adžvan, 100 g 59,00

Koření Asafoetida, 50 g 59,00

Koření Čat masala , 100g 72,00

Koření Dátá masala 80 g / 50g za 65,-Kč/ 135,00

Koření Dlouhý pepř mletý,BIO, 50 g 69,00

Koření Fenykl celý, 100 g 49,00

Koření Garam Masala, bio 50 g 65,00

Koření Horalka směs suš.bylin 80 g 34,00

Koření Kardamon mletý bio, 50 g 125,00

Koření Kari, jemné/ pálivé,100 g 40,00

Koření Koriandr celý bio, 100 g 49,00

Koření Koriandr mletý, 100 g 54,00

Koření Kurkuma mletá,BIO, 0,5 kg( koření pro zdravou krev a výživu všech tkání) 308,00

Koření Kurkuma mletá,BIO, 100 g ( koření pro zdravou krev a výživu všech tkání) 79,00

Koření Římský kmín bio celý 100 g 62,00

Koření Semínka Hořčičná hnědá, celá, 100 g 49,00

Koření Semínka pískavice, 100 g 39,00

Koření Semínka sezamová, 100 g 39,00

Koření Tandoori Masal 100 g 49,00

Koření Trikatu, 500 g, bio 810,00

Koření Trikatu, 100 g, bio, v dóze ( ájurvéda uvádí o této směsi koření  mnohé léčivé účinky,aktuální i dnes, viz podrobněji na e-shopu) 277,00

Koření Zázvor mletý, 100 g 49,00

Kosmetika ájurvédská , BIO

Kosmetika bio, krém Boro plus Regular/ Herbal, 25ml (směs ájurvédských bylin hojí, chrání, zklidňuje,zvláčňuje, hydratuje, včetně rtů a regeneruje ) 66,00

Kosmetika , krém hydratační Sujatha, 50 ml 349,00

Kumkumadi lepana, krém 15 g, (regenerační mast na obličej, s kurkumou a santálem) Základem   kosmetického ošetření pro ženy i pro muže, k dennímu užití.110,00

Mýdlo ájurvédské Ayursaveda, 100 g přírodní levandulové,( díky bohaté pěně lze použít i jako šampon) 98,00

Mýdlo ájurvédské Ayursaveda, 100 g přírodní santálové, (díky bohaté pěně lze použít i jako šampon) 98,00

Mýdlo peelingové Banwelgeta, 65g (celotělové čistící vlastnosti extraktů palmy,s hojivými vlastnostmi bylinky) 79,00

Mýdlo Santál, mléko kurkuma 100 g 68,00

Tarika akné, ájurvédský krém, 50 g (osvědčený krém při akné) 235,00

Kosmetika konopná -BIO ANNABIS

Balcann - dubová kůra, gel, s koloidním stříbrem,75 ml (hemoroidy, citlivá pokožka,spáleniny od slunce, prasklinky, i u tzv.černé nohy) 249,00

Bodycann šampon, plus gel, 250 ml, (universální, pro děti i dospělé)                            199,00

Kurkuma kapsle OW+C , 90 ks, (2x denně s jídlem 1-2 kapsle s obsahem kurkumi, kurkuminu extraktu, zázvoru a černého pepře) 498,00

Liver plus, 90 ks, náhrada za Livlon (játra, trávení, imunita) 230,00

LKVB 6 , 90 tabl.( metabolismus,celostní účinky,detoxikace, pro regeneraci organismu- doporučujeme 3 balení, již téměř 20 let ověřených zkušeností z praxe) 578,00

Lymfodetox, BIO, 100 ks, (lymfa, křečové žíly) 279,00

Methihills, 60ks, ( protizánětlivá bylinka ,známá jako pýskavice, též vhodná při normalizaci funkcí  slinivky) 239,00

Moringa, BIO, 100 g, prášek,(širokospektráln ,kardiovaskulární systém, metabolismus,minerály,vitamíny,včetně B6, též regulace hormon.činnost) 257,00

Moringa, BIO tablety, 360 ks, á 800mg,(vitamín3. tisíciletí, k dlouhodobému používání .Regenerace nejen mozkových buněk). 524,00

Náplast hřejivá BODY HEAT(užití přes den,aplikace na spodní prádlo nebo na pokožku, vhodné při zánětech vyžadujícíh teplo) 62,00

Nemový prášek Healing Nature Bio 100g 168,00

Noni, BIO z lávových polí,vysoce účinný džus,0,5 litrů  (velký obsah železa, doporučuje se na záněty, kardiovaskulární choroby, rakovina) 449,00

Oleje

Olej Baraka Černucha, černé cibule 50ml, (širokospektrální i vnitřně, vysoký tlak,alergie dýchacích cest, slinivka,vhodná aplikace při nachlazení, při cestování)158,00

Olej Bringaradž  100ml (posílení vlasových  kořínků , harmonizace nervové soustavy, vhodný i pro masáže hlavy a širodharu) 190,00

Olej Jasmínový, vlasový 300 ml

Olej Jasmínový, vlasový 0,5 l 290,00
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Olej Kokosový Baraka bio, raw,, 360 ml, ve skle (energie, termostabilita, hydratace, stařecká demence , antiparazitní, hygiena ústní dutiny) 229,00

Olej Kokosový Baraka, 180  kapslí, (při pocitu hladu,cholesterol,energie) 349,00

Olej Nasja, 12 ml, (kapky ájurvédské do nosu a uší) 135,00

Olej Mandlový ESI , 500 ml,( výživa pro mozek, vlasy i oči) 387,00

Olej Neemový ,čistý, přírodní , ve skle, 100 ml (antibakteriální, odpuzuje klíšťata, vhodný i při zánětech v dutině ústní, při plísních, na kuří oka atd.)  119,00

Olej Neemový, dr.Frej ,100 ml  s bylinami (vhodný na  ekzémy) 129,00

Olej Navratna plus, 0.2 l , ( dle ájurvédy harmonizuje PITU, v Indiii nejpoužívanější ájurvédskými maséry při masáži hlavy, tedy té vlasové části) 300,00

Olej Navratna plus, 0.5l,  (základem je ovoce amla s největším zdrojem vitamínu C) 530,00

Olej MahaNarayny 250 ml ( pro revitalizaci pohybového aparátu) 449,00

Olej Neelyadee 250 ml (pro poškozenou pokožku hlavy a strukturu vlasů, uvolňuje duševní napětí a stres) 449,00

Olej Sezamový ze sezamu indického, za studena lisovaný v ČR, 5 l,(základ všech ájurvédských masáží, pro maséry, kanistr 5 l za 1599,-Kč) 1799,00

Olej Sezamový za studena lisovaný, 0,7 litrů ve skle (z kvalitních semen sezamu indického ) 359,00

Olej Sattvika, 200 ml, různé typy , dle účinků působení (žíly,vazivo, klouby, lupenka, výživa vlasů , nervy, RMS) 269,00

Olej Tridoš na shirodharu (přidává se při aplikaci do sezamového oleje), 50 ml 320,00

Oleje a vlákniny lněné, firmy Walramcom -kvalita dovážená z Austrálie

největší zdroj rostlinných nenasycených mastných kyselin

Olej bio lněný, Pravý ,  250 ml ( alergie, astma,pokožka, srdce) 328,00

Olej bio lněný Energie s vlákninou , 250 ml, (prostata, stres, zánětlivá onemocnění, pro dlohodobé užívání. 368,00

 Největší podíl omega 3, energie pro muže, vhodný při problémech s prostatou, cca po 2 letech přejít na olej harmonie)

Olej bio lněný, Posílení , 250 ml ( srdce, cukrovka, zánětlivá onemocnění) 368,00

Lněná,detoxikace, 250 g 495,00

Lněná,slunečnicová a mandlová vláknina, 300 g ,(střeva, imunita, játra, hormony) 339,00

Lněná vláknina-zelená potravina 250 g(s obsahem díně, spiruliny,chlorelly,ječmene,pšenice,kapusty, mimo jiné vliv na štítnou žlázu, zdraví 

prsou, alkalizace organismu, posílení imunity, hormony a mnohé další vyplývající z tohoto složení)
458,00

Lněná vláknina-čistá 300 g, (střeva, divertikuly, hemoroidy) 303,00

Lněná vláknina-čistá 550 g, ( střeva, divertikuly, hemoroidy) doprodej 317,00

Ophtavit Max, 90 tab.(osvědčená péče o zrak) 439,00

Ořešák černý s hřebíčkem a pelyňkem, 30ml - tinktura proti parazitům a regeneraci jater, detoxikace , doporučená kůra 2x ročně 398,00

Potraviny a sladkosti

Amalaki - sušené ovoce, pouze proslazené třtinovým sirupem, 300g, (3 kousky doplní potřebu vitamínu C na den) 123,00

Čavannpraš NAGARJUNA, 500 ml, (vysoká kvalita, přímý dovoz z indické Keraly, tisíce lety ověřená rasajána, imunita,posílení) 309,00

Pro pevné zdraví  ájurvéda doporučuje pravidelné užívání od podzimu do jara. Nevhodné při diabetesu a vysokém krevním tlaku.

Černá sůl Kala Nimak,200 g,100 g je za 30,- Kč(pozitivní vlastnosti soli s minerály, včetně Fe a siřičitany,odkyseluje, podporuje správné zažívání) 59,00

Čočka červená, 500 g 62,00

Ghí- farmářské,z ekologického hospodářství, sklo 370 g ,( záruka stálé kvality, doporučuje též Dobrá čajovna Praha) 247,00

Mouka  Chapatti,  1,5 kg , (celozrnná , vhodná k přípravě placek čapati) 169,00

Mung Dál čočka celá, 500 g 82,00

Mung dál čočka loupaná, 1,5 kg 230,00

Mung dál čočka loupaná, 500 g 82,00

Restovaný Mung dál slaný, 200 g, (zdravá pochutina bez cholesterolu, místo čipsů) 75,00

RAW tyčinky DUO Gustée, 2 x 24 g ( ručně vyráběné v České republice, ovocné, různé druhy , bez cukru a konzervantů) 45,00

Rýže Kaalar Basmati, 1  kg ( jedna z nejkvalitnějších druhů z oblasti pod Hymalájemi, nejnižší glykemický index, bez škrobu) 95,00

Rýže Kaalar Basmati, 2  kg ( jedna z nejkvalitnějších druhů z oblasti pod Hymalájemi, nejnižší glykemický index, bez škrobu) 185,00

Těstovina hnědá se lnem, 400 g 48,00

Panchhills Tulsi - kapky,Herbal Hills 30 ml, (imunita, dýchací cesty, překyselení, zácpa 30 ml,) lze dlouhodobě užívat, tento bylinný extrakt, kde 

stačí pouze 1 kapka do jakéhokoliv nápoje či čisté vody)
119,00

Pilex - 60 tablet (křečové žíly, hemoroidy, regenerace cévního systému a krevního oběhu) 354,00

Pilex forte - mast, 30g (křečové žíly, hemoroidy) 166,00

Proscarehills, 60 ks, (močové cesty, prostata, doporučujeme spolu s tinkturou Serenoa repens a s amalaki a ledvinovým čajem) 249,00

Punarnavahills, 60 ks, (tridošická bylina , harmonizuje, sjednocuje , ledviny, močové cesty) 249,00

Rejunova, 120 ks, (životabudič pro muže, včetně posílení močových cest) 350,00

Růžová voda 190 ml, (relaxace pro oči, lze i do nápojů, ochlazující na osvěžující účinky) 49,00

Shallakihills -Boswelia 60 ks,(tisíce lety prověřené,účinky kadidlovníku indického-záněty, astma, kosti, výživa pojivových tkání,harmonizace psychiky) 249,00

Smriti, 60 ks, (pro normální činnost mozku, dporučuje se při všech formách stařecké demence) 250,00

Stonhills, 60 ks, (náhrada za oblíbené TRIBO .Tykev v kombinaci s kotvičníkem pro správnou funkci močové a reprodukční soustavy a přirozenou imunitu) 249,00

Šatavarihills , 60 ks, (hormonální rovnováha) 239,00

Triphala Link, 120 ks, (2 kapsle denně večer pro detoxikaci organismu, kompletní detoxikační balení na max 120 dní) 328,00

Tulsihills, 60 ks ,(podpora tvorby bílých krvinek, imunita dle ájurvédy, široký rozsah dalších účinků) 249,00

Turmeric, 60 ks, (kurkuma s extraktem kurkuminu v kapslích, extrakt kurkuminu v kurkumě posiluje účinky kurkumy, vhodné pro každého) 249,00

Vitamin D3-Natures Answer , 4 000 IU 15 ml 548,00

Vonné tyčinky Goloka, (přírodní, ruční výroba bez parfému, santálové, vhodné pro každého, z pohledu ájurvédy pro všechny konstituční typy) 56,00

Vydactin, 60 ks, (pro normální průchodnost cév a krevní tlak,díky směsi koření, dle principů ájurvédy) 229,00
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Zubní pasty

Zubní pasta Neemová SAHUL, 100 ml, (díky neemu silně antibakteriální ale přitom příjemné chuti) 79,00

Zubní pasta Sumudu, 75 g (sumudu a supervicki-ideální kombinace, pro kompletní péči o chrup) 109,00

Zubní pasta Supirivicky, 75 g 109,00

Zubní prášek PARAS, 50 g ( více než 20 bylin, dle tisícileté receptury, to nejlepší pro kompletní ošetření ústní dutiny) 140,00

Ženšenový extrakt s mateří kašičkou a schizandrou, 10 ampulí, ( mimo jiné,vhodné posílení organismu při postcovidových stavech) 239,00

Produkty  v tomto ceníku, nemusí být v den  Vaší objednávky dostupné. Nejprodávanější produkty najdete na e-shopu www.ajurv.eu. 

Ostatní požadované produkty, které nenaleznete v e-shopu, uveďte do poznámky k objednávce.

Dále si vyhrazujeme  právo změny ceny, bez předchozího upozornění, včetně práva na chyby. 
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