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WurzelKraft® 

Omnimolekulárna potravina zo 100 rastlín 
                                              

                                              Svieža sila plná minerálnych látok a životnej energie pre vyčerpaný organizmus.                                   
                                             Zásadotvorná rastlinná potravina s kvetovým peľom, bohatá na minerálne látky, 
                                             obsahujúcu zmes bylín,  korenia, zeleniny, dyňové semienka, vlčie boby, jablčný 
                                             granulát, sladké mandle, pšeničné klíčky, pohanku, špaldu, fermentované (skvasené) 
                                             obilie, pšeno, slnečnicové semienka, vlašské orechy a amarant.                                            
Je vyrobená z čistých rastlinných základov bez konzervačných látok, bez pridaných barvív a umelých vôní. 
 
WurzelKraft obsahuje mnoho rozmanitých prírodných vitálnych látok. Vedecká analýza zdôrazňuje hlavne obsah vitamínov 
A, B1, B2, B6, B12, B17,C, D, E, K1, Biotin, kyselinu pantotenovú, Niacin a kyselinu listovú, rovnako ako  dôležité 
minerálne látky K, Ca, Mg, Fe, Zn, Se, Cr a J. 
 
1 kávová lyžička (3 gramy) WurzelKraftu odpovedá 0,103 BE. 1 BE = 29 g WurzelKraftu = 10 kávových lžiček. 
 
Príprava 
WurzelKraft si môžeme zamiešať do pšeno - pohánkovej kaše MorgenStund, jablčnej kaše, šalátu, polievok,                             
ovocných a zeleninových štiav alebo do jogurtu, na pizzu.. Aby nedošlo k zničeniu cenných vitamínov a minerálov,                     
nesmie byť teplota pokrmu vyššia ako 45°C. WurzelKraft môžeme konzumovať tiež samostatne. V tomto prípade                      
dochádza k rýchlejšiemu vstrebávaniu živín cez ústnu sliznicu. 
 
Použitie 
Odporúčaná dávka je 3–5 čajových lyžičiek denne, vždy k jedlu.                                                                                                                                
Starší ľudia, tehotné ženy a tiež športujúci ľudia,  by mali mať podstatne vyššie dávkovanie 5-  8 čajových                                                        
lyžičiek denne. Toto množstvo platí tiež pri regenerácii vlasov. 
 
WurzelKraft® je hodnotný! 
Naše dnešné POTRAVINY už si bohužial nezaslúžia názov „ŽIVÉ POTRAVINY“. Sú väčšinou priemyslovo                   
vyrobené, prevarené, zamrazené alebo iným spôsobom upravené. Ich základné suroviny často rastú                               
v monokultúrach, sú ochudobnené o výživné látky z pôdy. Takéto hotové produkty obsahujú veľmi málo vitálnych                                    
látok a životnej energie. Preto je nutné vyrovnať vzniknutý deficit prírodnou, rastlinnou stravou, rovnako  ako  
zásadotvornou potravinou z čistých rastlín. Tu vykonáva svoju službu WurzelKraft. 
                                                             
                                                       Dermatest  
                                                       Antioxidačná  a antiradikálová schopnosť produktu WurzelKraft  bola ocenená z             
                                                       dermatologického hľadiska ako „vynikajúca“. Príslušné vedecké testy v laboratóriu                          
                                                       potvrdili, že produkt má „vynikajúce vlastnosti vzhľadom k funkcii ochrany buniek.“ 
  
Využite celý náš  program Dr. P. Jentschury na odkyslenie organizmu : 
Meine Base – zásaditá soľ do kúpeľa 
MorgenStund  -   bezlepková zásaditá kaša 
7x7x KräuterTee  -   bylinný čaj "preplachovač buniek ", uvoľňuje škodliviny z tela 
BasischeStrumpfe   -  zásadité návleky 
Zdraví díky odkyselení a vyloučení škodlivín   -  Bestseller Dr. P. Jentschury.  
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