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Nepřehlédněte novinky
(a foto týdne) zde + novinky Dobrých čajů

4.9.2009 ...vyhlašujeme novou akci:

AKCE 5 ---------> „PŘIVEĎTE NÁM ZÁKAZNÍKA“
(platí od 5.9.2009 do odvolání)
Jste-li naším maloodběratelem, dostáváte vzorky Jiaogulanu pro přátele a známé.
Máte  tak  možnost  je  darovat  a  získat  nám nového  zákazníka.  Učiní-li  tento
objednávku  alespoň  v minimální  výši  249,-Kč bez  poštovného (například jedno
balení  Jiaogulanu standard 50g) a oznámíte nám to, získáváte bonus ve formě
pravého čaje v obvyklém balení, dle vlastního výběru v e-shopu.

další akce zde; všechny novinky zde

Základní informace o čaji
JIAOGULAN bylinný čaj z pětilistého
ženšenu ®

Prokázané zdravotní účinky

Pravidelným  pitím  Jiaogulanu  si  zajistíte  minimálně  třináct  výhod
--------->
Thajský  Jiaogulan  je  považován za jednu zdraví  nejprospěšnějších bylin  světa.
Patří  mezi  významné antioxidanty a pro své nespecifické (celostní) působení  je
řazen  mezi  tzv.  adaptogeny (harmonizéry, antistresory),  tj.  rostliny  které  umí
příznivě ovlivňovat „fungování celého lidského organismu“.
Více  informací  ohledně  působení  na  zdraví  zde.  Pití  Jiaogulanu  se  doporučuje
střídat s ostatními pravými čaji.

Snadné objednání a rychlé dodání

Čaj objednáte výběrem zboží v e-shopu, zasláním e-mailu na info zavináč
dobrecaje.cz, zavoláním či zasláním SMS na mobilní telefon 732 140 323.
Objednávka je vyřízena odesláním zboží do sedmi pracovních dnů. E-shop
lze využít i pro objednávky velkoobchodní (zaznamenáváme množství a obratem
odesíláme k odsouhlasení dodací list s velkoobchodními cenami).
Objednací  kódy:  25g  Jiaogulanu  standard  (tř."A")=1016,  50g  Jiaogulanu
("A")=1013, 1g vzorek Jiaogulanu ("A")=1014 a Jiaogulan superior (tř."AAA") 20g
=1017, tříměsíční kůra ("A") 8x50g =1215
Příklad objednávky: 1013-3, což znamená položka 1013 nabídky v množství 3ks
(tj. 3 samostatné sáčky Jiaogulanu po 50g, celkem 150g čaje).
Ceny: za 25g balení zaplatíte 149,- Kč a za 50g balení 249,- Kč (v akcích, v rámci
nákupu  více  balení  a  tříměsíční  kůry  méně).  Poštovné  činí  (pro  ČR)  69,-Kč
(doporučeně-platba předem na účet) nebo 79 až 99,-Kč (doporučeně-dobírka). Při
objednávání  nepřehlédněte  aktuálně  vyhlášené  akce,  kdy  lze  získat  zajímavé
výhody. Balné neúčtujeme! Čaj je velmi úsporný. Z 50g balení připravíte 50 až
100 čajů (á 250ml), tj. 12,5 až 25 litrů nálevu. Podrobné informace o cenách,
slevách, akcích a věrnostním programu naleznete zde. Jiné informace v písemné
podobě si stáhněte zde. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde. Dodavatel není
plátcem DPH.

 

13 benefitů jiaogulanu

Posílení imunity
Vyrovnání krevního tlaku a
zlepšení cirkulace krve
Posílení nervového systému
Vyrovnání hladiny krevního cukru
v krvi
Vyrovnání hladiny tuků v krvi
Uklidňující efekty a uvolnění křečí
Prevence infarktu a mrtvice
Prevence rakoviny a brzdění
rakovinového bujení
Růst životní energie -
odolnosti - vytrvalosti - síly
Pomoc při nachlazení a infekčních
chorobách
Detoxikace organismu
Boj proti únavě po vyčerpávajících
výkonech a proti nespavosti
Další pozitivní nespecifické
účinky vycházející z celostního
působení účiných látek (především
"gypenosidů") na celý lidský
organismus

jak jiaogulan pít ?

stejně  jednoduše  jako
jakýkoliv  pravý  čaj,  vsypeme
jednu čajovou lžičku (cca 1g) do
hrnku (250 ml) a zalijeme horkou
vodou,  louhujeme  3  až  5  minut
dle chuti, slijeme nebo necháme v
nálevu,  lze  zalít  i  opakovaně
pokud  budeme  první  nálev
louhovat  kratší  dobu  než  3
minuty, záleží na chuti každého, v
Thajsku a jinde v Asii  se obvykle
připravuje  pouze  jeden  silnější
nálev

proč jiaogulan pít ?

kvůli  jeho pozitivním účinkům
na  lidské  zdraví,  umí  energii
přidávat  aniž  by  později  v  těle
chyběla,  umí  zbavit  stresu,
nejistoty, zlepšit imunitu, odolnost
a  vytrvalost,  bojuje  proti
civilizačním chorobám a je účinný
proti  rakovině,  může  snižovat
nadváhu,  poskytuje  příjemné
chvíle při  pití  a inspiruje k činům
...... více zde FAQ

kolik jiaogulanu pít ?

časté dotazy (FAQ) kniha návštěvfotogalerieinfo ke stažení kvalita / recenzejak připravitkde objednat

JIAOGULAN
bylinný čaj z pětilistého ženšenu®

http://www.jiaogulan.cz/
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Lehká příprava a dávkování

Jiaogulan připravujeme stejně jako běžný černý čaj, tj. 1g (cca čajová lžička)
se zalije 250 ml právě vroucí  vody a luhuje 3-5 minut dle chuti. Jiné způsoby
přípravy, praktikované a doporučované v Thajsku i jinde ve světě, najdete zde.

Vaše dotazy, přání a připomínky

pište do KNIHY_NÁVŠTĚV, jež je určena pro diskuze o čajích, bylinách a věcech
souvisejících.  Můžete  využít  i  kontaktní  formulář  v  e-shopu,  případně  výše
uvedený e-mail. Nebo jednoduše zavolejte...

Legálnost prodeje, kvalita a recenze

DOBRÉ  ČAJE  pro  inspiraci,  pohodu  a  lepší  zdraví®  jsou  držitelem
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky, kterým je povolen
prodej Jiaogulanu bylinného čaje z pětilistého ženšenu® na českém trhu.
Čaj  je  klasifikován  jako  doplněk  stravy,  nenahrazuje  pestrou  stravu,  může
snižovat hladinu cukru v krvi, krevní tlak a srážlivost krve. Je nevhodný pro děti,
těhotné a kojící  ženy. Čaj  neobsahuje kofein a je 100% přírodním produktem.
Povolené denní  množství  pro spotřebitele  v  ČR je  celkem 4g,  tj.  výluh  ze  4g
suchého  listu.  DOBRÉ  ČAJE  pro  inspiraci,  pohodu  a  lepší  zdraví®  a
JIAOGULAN  bylinný  čaj  z  pětilistého  ženšenu®  jsou  registrovanými
ochrannými  známkami.  O  kvalitě  Jiaogulanu  a  aktuální  recenze  podobných
produktů naleznete zde.

Záruka vrácení peněz - vaše jistota

Objednali  jste  si  náš  originální  thajský  JIAOGULAN  bylinný  čaj  z
pětilistého ženšenu ® a nechutná vám? Nevadí. Zašlete nám jej zpět a my
vám  obratem  vrátíme  peníze  =  objednáním  Jiaogulanu  u  nás  nic
neriskujete, přijdete maximálně o zaplacené poštovné!

Přejeme pěkné chvíle plné pohody a inspirace s thajským Jiaogulanem, bylinou
nesmrtelnosti!

Mgr. Zlatuše Nepustilová, CEO
dovozce thajského jiaogulanu do České republiky a EU

Jiaogulan bylinný čaj z pětilistého ženšenu®

v  ČR  je  rozhodnutím  Mzd
povoleno vypít denně výluh ze 4 g
byliny (tj. celkem 1 litr výluhu), z
praxe  vyplývá,  že  pro  léčebné
účinky je nutno pít množství větší,
doporučujeme  pít  minimálně
dvojnásobek  povoleného
množství, forma nálevu (zda teplý
nebo zchlazený) není  rozhodující,
stejně jako u konzumace nálevů z
jiných  bylin  je  dobré  mezi
tříměsíční  léčebné  kůry  vložit
měsíční přestávku

 

 

neopomeňte navštívit

naše spřátelené webové stránky,
specializované na čajovou kulturu
Thajska a Vietnamu, DOBRÉ
ČAJE pro inspiraci, pohodu a
lepší zdraví®

a čajový e-shop, kde koupíte
nejen Jiaogulan ale i desítky čajů
z různých koutů světa...

aktuální akce

jsou pro vás prospěšné a
přinesou vám nejednu
výhodu...

www.Netinzerce.cz 

http://www.jiaogulan.cz/
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