POTRAVINOVÉ DOPLŇKY
Tradice v opatství Sept-Fons od 1930.
Tyto doplňky pomáhají kompenzovat nedostatky moderní výživy. Dodávají potřebnou rovnováhu a vitalitu
podle vašich potřeb. Všechny produkty získávané mnichy z Abbaye de Sept-Fons, bohaté na přírodní
vitamíny, jsou na obilné bázi, jemně rozemleté a snadno se přizpůsobující. Mísí se s denní potravou podle
chuti (jogurty, polévky, pyré, saláty ...) v množství jedné kávové lžičky na jedno jídlo po dobu 3 až 4 týdnů.
(doporučená denní dávka 20 g ~ 2 polévkové lžíce)

GERMALYNE Tradition
Germalyne tradition
100 % obilné klíčky - balení po 250g
Germalyne tradition je potravinový doplněk obsahující 100 % obilných
klíčků bez přísad, který trapisté ze Sept-Fons uvedli do použití před více
než půl stoletím. Má příjemnou chuť a obsahuje ve zvláště přizpůsobitelné
formě všechny přírodní vitamíny obsažené v obilných klíčkách (skupina B, E, PP).
Germalyne tradition přirozenou formou ochraňuje děti, dospělé a staré lidi
před četnými nedostatky ve výživě plynoucí z moderního aktivního života. Vhodný do sladkých i slaných
jídel, např. polévky, saláty, pyré… Nevařit!

GERMAFIBRE
Germafibre
Střevní pochod - balení po 250g
Složení : Obilné klíčky, oves, soja*,jablečná vláknina, ovocný cukr, vláknina z
cikorky, přírodní vanilkové aroma.
* Garantováno bez genetické transformace
Germafibre spojuje obilné klíčky a vlákninu z jablek a cikorky. Germafibre
vyvažuje naši stravu, co se týče vlákniny nezbytné pro činnost organizmu. Při
denní konzumaci v dostatečném množství usnadňuje Germafibre střevní pochody a zajišťuje všem osobám
jemnou a účinnou hygienu střevních pochodů. Germafibre má také efekt prebiotika – obsahuje inulin, který
se chová jako rozpustná vláknina. Ten je zdrojem energie pro symbiotické střevní bakterie. Vhodné po
antibioticích, virózách… Germafibre se dává do sladkých i slaných jídel. Nevařit!

GERMAROYALE
Germaroyale
Obilné klíčky a želé royale (mateří kašička) balení po 200g
Složení : Obilné klíčky rozemleté (65 %), med, ovocný cukr,
želé royale (mateří kašička), lecitin ze soji*, přírodní aroma vanilky.
* Garantováno bez genetické transformace.
Germaroyale představuje biologický koncentrát prvků nezbytných pro život; oligoprvky (železo, vápník,
hořčík, draslík, fosfor), aminokyseliny a vitamíny (B1, PP, B, E). Germaroyale obsahuje třikrát
koncentrovanou mateří kašičku a med. Přípravek zvyšuje životní potenciál organismu. Vynikající vlastnosti
mateří kašičky v něm obsažené navyšují odolnost organizmu proti chladu, fyzické a duševní únavě. Je
vhodná do sladkých jídel, přesnídávek, ovesných snídaní, jogurtů, tvarohu… Nevařit!
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ZDRAVÉ SNÍDANĚ - BIO MÜESLI, NÁPOJE
Přináší organismu vše potřebné pro celodenní aktivitu. Jsou vhodné jak pro děti, tak pro dospělé. Svým
bohatým obsahem vitamínů přírodního původu předcházejí únavě. Při používání nevařit!

Germenfant
MÜSLI SE ZRNKY ČOKOLÁDY balení po 375g
Složení : Vločky z 5 druhů obilí* (61 %) (oves, pšenice, žito,ječmen, rýže),
čokoládová zrnka** (19%), hrozinky*, ovocné vločky (jablka*, hrušky*.
* Složky pochází z bio-zemědělství : 100 % kontrola ECOCERT F-32600.
Germenfant je müsli z pěti druhů obilí (oves, pšenice, žito,ječmen, rýže),
ochucené bio-čokoládovými zrnky. Germenfant dodává organismu dětí a mladistvých
nezbytné elementy pro jejich vzrůst. Obsahuje vitamíny PP, B9, minerály Mg, P, Fe

Cacao bio
100 % BIOLOGICKÉ NESLAZENÉ KAKAO balení po 250g
Složení : kakaový prášek*
* Složky zemědělského původu pocházejí z biologického zemědělství.
Kontrolováno Ecocert F-32600.
Cacao bio je bio výrobek bohatý na Mg. Kakao pocházející z biologického
zemědělství neobsahuje cukr, je přírodně bohaté na hořčík, který je často
nedostatečný v denní stravě. Šálek bio-kakaa smíchaného s teplým mlékem
podaný ke snídani nebo svačině dětem působí relaxačně na uvolnění svalů
a nervové soustavy. Je účinný proti stresu a přetížení v moderním životě.
Přidává se do teplého i studeného mléka. Vhodný i do pečení – recept na spodu krabičky.

Gaborcao
ENERGETICKÁ SNÍDANĚ S KAKAEM A OBILNÝMI KLÍČKY
balení po 250g
Složení : Hnědý nerafinovaný třtinový cukr, obilné klíčky (22 %), kakový
prášek (19 %), odtučněné mléko v prášku s 0% tuku, soja*, přírodní vanilkové
aaroma, pivní kvasnice.
* garantováno bez genetické transformace
Gaborcao je velmi lahodná energetická kakaová snídaně. Složena výhradně z
vybraných obilných klíčků, hnědého třtinového nerafinovaného cukru a kakaa. Gaborcao je obzvláště
doporučována sportovcům, těžce pracujícím a všem osobám, kteří vykazují vysokou fyzickou a duševní
aktivitu. Přidává se do teplého nebo studeného mléka. Nevařit!
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Germacoré
INSTANTNÍ CIKORKA NA BÁZI CEREÁLIÍ A MATEŘÍ KAŠIČKY
balení po 100g
Složení : Cikorka (89 %), směs pěti cereálií (7 %) : (pšenice, ječmen, oves, žito,
rýže), želé royale (mateří kašička)(4 %).
Spojením cereálií a želé royale (mateří kašičky) s cikorkou vám Germacore
nabízí povzbuzující snídani, zdroj vitality a rovnováhy. Mateří kašička působí
hlavně na tonus, fyzickou a duševní odolnost a životní vitalitu. Germacoré je
lehký a dietní nápoj přispívající k rovnováze střevní flóry a stimulující rozvoj
„bifidusu“.
1-2 lžičky Germacoré nasypte do šálku, zalijte vařící vodou nebo teplým
mlékem, zamíchejte a lahodný nápoj je připraven…

Germaforme
CIKORKA + INSTANTNÍ ARABIKA
balení po100g
Složení : Cikorka* (63 %), káva arabika* (32 %), mořské řasy (lithothamne).
* Složky zemědělského původu pochází z biologického zemědělství.: 95 %.
Kontrolováno ECOCERT F-32600.
Germaforme je harmonická směs cikorky a kávy arabika, která je přírodně
bohatá na železo, vápník a hořčík díky přínosu mořských řas (lithothamne).
1-2 lžičky Germacafé nasypte do šálku, zalijte vařící vodou nebo teplým
mlékem, zamíchejte a lahodný nápoj je připraven…

Germacafé bio
INSTANTNÍ KÁVA ARABIKA NA BÁZI CEREÁLIÍ
balení po100g
Složení : Káva arabika* (90 %), směs pěti cereálií* (7 %):(pšenice, ječmen,
oves, žito, rýže), mořské řasy (lithothamne).
97 % složek zemědělského původu pochází z biologického zemědělství.
Kontrolováno Ecocert F-32600.
Spojením chuti arabiky s výživnými kvalitami cereálií a mořských řas
(lithothamne) přírodně bohatých na vápník, železo a hořčík, přispívá Germacafé
k uvolnění a znovuobnovení formy organismu. 1-2 lžičky Germacafé nasypte do
šálku, zalijte vařící vodou nebo teplým mlékem, zamíchejte a lahodný nápoj je připraven.
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