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Zdraví a krása 

víte, 
kdo to je…? 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Milé ženy a muži 
miluji život a jeho výzvy, mé životní 
krédo zní “Nikdy se nevdávej a miluj 

vše, co v životě přichází” 

Poznáváte ty dvě krásky na první straně? Uhodli jste jejich jména?  
Věřte, že nikdy bych ani v duchu nepomyslela na to, že z baculky se může stát krásná 
žena. Ano, mluvím o sobě a jistě vám došlo, že na fotkách jsem  to právě já. Věřte, že to byl 
pro mne velmi dlouhý proces, než jsem si to začala upřímně myslet.  
Je to troufalé? Namyšlené? Drzé?  Možná ano, možná ne… 
Každé ženě bych však ze srdce přála, aby do tohoto bodu došla zcela přirozeně a bez 
ohledu na to, zda ji o tom někdo další bude muset sálodlouze přesvědčovat. 
Kolik krásných žen si ne-myslí, že jsou krásné a přitom jsou. Kolik štíhlých žen si o sobě 
myslí, že jsou tlusté a při tom ne-jsou, kolik žen, se nemá rádo, za to a tamto…a tak bych 
mohla pokračovat. 
Znáte ty pocity?? Já ano a moc dobře! 
Od svých dvaceti let se zabývám otázkami zdraví, přírodní léčby, krásy, sexuality a 
omlazováním. 
Za tu dobu jsem vyzkoušela nesčetně diet, očistných programů, kurzů, cvičení a dalších 
možných cest, které mi pomohly cítit se dobře. Mimo to jsem zjistila, že je navíc důležité 
najít v sobě vnitřní klid, pevný pocit ZDRAVÉHO SEBE-VĚDOMÍ, SEBE-LÁSKY A SEBE-
ÚCTY. Jak jednoduché, že? :-)       
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Čtěte můj příběh: 

Věřte, že to pro mne nebylo vůbec jednoduché a trvalo několik let, než jsem 
těmto třem slovům začala rozumět a hlavně je PŘIROZENĚ ŽÍT. A víte proč? 
Od dětství jsem zažila pár okamžiků, které mne vnitřně zlomily a já někde v 
hloubi duše uvěřila, že nejsem dost dobrá taková jaká jsem. Děti na základní 
škole se mi smáli, protože jsem byla baculatá, někdo by řekl tlustá.  Jeden 
spolužák mi dokonce s posměchem oznámil, že mám nohy jako špalky. Tehdy 
jsem plakala a cítila se hrozně. Díky své zahořklosti jsem to ve svých 16ti 
letech postupně “dotáhla” na váhu 76 kg, při výšce 158 cm! Věřte, že nikdy 
jsem jako holka díky tomu nenosila krátké sukně. Našla bych řadu dalších 
momentů v mém dětství a dospívání, kdy jsem vnitřně sama sebe za něco 
neustále kritizovala. Záviděla jsem štíhlým holkám a cítila se vedle nich 
zatrpkle. 
Ve 20 ti letech jsem odešla pracovat do zahraničí a vlivem stresu jsem hodně 
onemocněla. Zlom pro mne nastal v mých 24ti letech, kdy jsem se  rozhodla, 
že svůj život radikálně změním a začala jsem hledat možné cesty k 
uzdravení nejen těla, ale i duše. Začala má OSOBNÍ CESTA, která trvá 
dodnes, tehdy však ještě hodně nevědomně. Díky tomuto rozhodnutí jsem 
např. zhubla na váhu 52 kg  a to hlavně s pomocí stravy, cvičení čchi-kung 
a meditace. Co ale pro mne bylo zásadní? 
Tato cesta mne po dlouhých letech přivedla na dráhu cvičitelky a učitelky čchi-
kung. Od roku 2002 předávám druhým lidem, zejména ženám, znalosti v 
oblasti práce s tělem a myslí z pohledu Východu, propojené našimi 
západními zkušenostmi z osobního rozvoje, formou kurzů a přednášek.  
Mým hlavním pracovním úspěchem bylo vytvoření vlastního autorského 
programu s názvem Živý čchi-kung, škola přírodní léčby, který je určený jak 
pro budoucí lektory, tak i širokou veřejnost, ženy a muže, a který je svým 
konceptem ojedinělý a jako jediný v celé ČR akreditovaný MŠMT ČR. 
Nejen pohyb, strava a meditace, ale i práce s myslí a záměrem se pro mne 
již řadu let staly základem radostného života, vitality, dobrého zdraví, 
šťastné sexuality, osobního šarmu a vnitřní spokojenosti. V mém životě 
pochopitelně nechybí milující rodina, odpouštění, vytváření harmonického 
domova, smysluplných přátelských vztahů a vědomý odpočinek.  
Nově jsem do svého života “přizvala” velmi zajímavé produkty firmy 
Green World, které mají schopnost ozdravovat tělo a energetický systém 
člověka. Chci se s vámi o tuto zkušenost podělit a níže doporučuji pár 
produktů, některé jsem osobně vyzkoušela.  

Těším se na vaše podněty a zkušenosti.  
S vděčností Michaela Sklářová. 
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O společnosti 
 
Green World je mezinárodní 
korporace, která se specializuje 
na ozdravné produkty tradiční 
čínské medicíny. Korporace má 
vlastní vědecko-výzkumná střediska 
a laboratoře pro vývoj a sestavování 
vzorců, vlastní základny pro pěstování surovin a průmyslové komplexy pro 
jejich zpracování, které vyhovují mezinárodním standardům GMP. 
Všechny výrobní procesy společnosti obdržely americké certifikáty FDA a 
vysokou kvalitu výrobků korporace potvrzuje certifikát CQC. S ohledem na 
trvale vysokou kvalitu produkce vyráběné déle než 10 let a s cílem podpory 
rozvoje korporace vyčlenila vláda ekologicky čisté pozemky v předměstí 
Nanjingu, aby společnost mohla expandovat a rozšiřovat svou výrobní 
základnu. 

Výrobky s logem GREEN WORLD prošly všechny potřebné zdravotní analýzy, 
testy, prověrky a osvědčily se jako produkty vykazující konstantní záruku 
kvality. Společnost vynakládá veškeré úsilí pro dosažení svého snu - 
vytvořit největší a nejúplnější ozdravný program na základě tradiční 
čínské medicíny. Biologicky aktivní doplňky výživy, které vyrábí společnost, 
mají unikátní složení, tvoří zahrnující vyvážený mix mikro a makro prvků, 
vitamíny, přírodní antioxidanty a další biologicky aktivní látky. Díky unikátní 
technologii výroby, jsou účinné látky schopny rychle proniknout do 
tkání a snadno se vstřebávají všemi orgány lidského těla, což způsobuje 
obnovování a regeneraci organizmu člověka. 

Světová zdravotnická organizace uvádí, že všichni lidé jsou znepokojeni svým 
zdravím a stavem prevence. Pro uvědomění si tohoto problému, je třeba 
nejprve, aby lidé pochopili, že zdraví a preventivní opatření vůči nemocem 
jsou nedílnou součástí jejich každodenního života. 
V další fázi by se lidé měli dozvědět o moderních úspěších vědy. S 
příchodem nového století lidé mají tendenci starat se o své zdraví a 
předcházet nemocem. 

Společnost Green World vyvinula řadu léčebných produktů snižujících hladinu 
krevních lipidů, zpomalujících procesy stárnutí, bojujících s rakovinou, stejně 
jako regulujících imunitní reakce. Od okamžiku zavedení již prospěly tyto 
produkty milionům lidí. 
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Produkty pro ženy 
Vaginální tampóny/ 725 Kč 

Jedná se o fytoprostředek, určený pro 
vaginální zavedení, který m.j.přispívá ke 
zlepšení pleti.  
Cílem je zlepšení reprodukčního zdraví 
žen. Mají sférický tvar (kulička), jsou 
vyrobeny z l isovaných, speciálně 
upravených léčivých rostlin. Tampóny, 
které neobsahují chemické přísady, jsou 
sterilní. Tampóny mají řadu účinků: • 
půs o b í p r o t i z á ně t l i vě ; • j e t o 
antibakteriální, antivirový, protiplísňový 

prostředek; • normalizuje mikroflóru 
reprodukčních ženských orgánů; • urychlují hojení; • harmonizují hormonální 
pozadí; • normalizují reakce imunitního systému; • mají obecně ozdravný vliv 
na organismus jako celek. 
Složení: Kořen stemony (Stemona sessilifolia), nať srdečníku obecného, plody jarvy 
Monierovy, oddenek přestupu (Smilax ornata), plody bytelu metlatého (Kochia 
scoparia), kořen děhelu čínského (Angelica sinensis), oddenek koprníčku čínského 
(Ligusticum chuanxiong), borneol. 
Dávkování:1. Pro ženy, které trpí premenstruačním syndromem, slouží jako 
preventivní opatření použít jeden nebo dva tampóny na konci první a začátku druhé 
fáze cyklu. 2. Profylaktické použití TAMPÓNŮ je vhodné při koupání v bazénech a 
vodních nádržích s pochybnou (z mikrobiologického hlediska) kvalitou vody, při 
návštěvě fitness-centra či aqua-parku. 3. Použití TAMPÓNŮ lze provádět s cílem 
zlepšení vzhledu: díky jejich využití se pleť obličeje stává svěžejší, obrys obličeje 
se stává výraznější, "rozplývá se" a někdy dokonce mizí pigmentace, vlasy se stávají 
lesklé a zářivé. Obecně tyto účinky jsou zřetelné po použití 12ti nebo více tampónů. 
Po vyjmutí je třeba udělat výplach (čajem nebo rostlinným odvarem); pohlavní styk je 
povolen nejdříve 3 hodiny poté, co byl tampón vyjmut a proveden výplach.  Balení:6 
ks. 

Video rozhovor s lékařem: 
Ako na gynekologické ťažkosti ako sú zápaly, výtoky, mykózy, atď. - krátky a poučný 
rozhovor s MUDr. VÍT UNZEITIGom. 
1.časť: 
http://www.ceskatelevize.cz/…/…/414236100171001/video/302995 
2.časť: 
http://www.ceskatelevize.cz/…/…/414236100171001/video/303007 
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zkušenosti klientky... 
Ja mám teraz tú guličku v pošve už tretí deň a tiež začínam mať taký pocit, že tam niečo mám, čo potrebuje ísť 
von (ako keď máte suché šušne v nose, ktoré si potrebujete vydlabať) :-) 
…. po jejich vybratí z pošvy, tak po 3 dňoch, je potrebné si urobiť výplach - kamarátka to robila iba sprchou a 
čistou vodou, no dá sa aj zeleným čajom, harmančekom či vodou s rozpustenou sódou bikarbónou.  
Ono sa vám totiž uvoľní staré nepotrebné tkanivo v pošve a kadečo iné (je to často v takej bielej forme) a 
potrebuje to von. Kamarátka, ktorá ju mala teraz, to takto tiež intuitívne urobila, lebo mala pocit, že tam niečo má 
a zároveň akýsi pocit sucha a sťahovania pošvy.  
Kamarátka, ktorá s nimi má už väčšiu skúsenosť, mi včera povedala, že z nej tiež vychádzali biele kusy akoby 
mŕtveho tkaniva a veľmi jej pomáha, keď si dá v polovičke cyklu jednu guličku, ktorá obsahuje aj rastlinný 
estrogén. Pomáha jej to pri menopauze, ktorou teraz prechádza, aby dostala pravidelnú menštruáciu. Ak si jeden 
mesiac guličku nevzala, tak ju dostala znova oveľa neskôr.  
No a jej dcére sa hneď pri prvej guličke uvoľnila/praskla vodná cysta (bolo to sprevádzané aj bolesťou). 
Následne si po prestávke jedného dňa vzala druhú guličku na dočistenie. 

Mikrobicidní gel/ cena 544 Kč  
- pro intimní hygienu má antibakteriální, protizánětlivé a regenerační vlastnosti, 
může účinně bránit a řešit všechny druhy gynekologického zánětu pochvy. 

Mikrobicidní gel pro intimní hygienu se 
skládá z pečlivě vybraných rostlinných 
extraktů, bohatý výběr antibakteriálních 
látek, které jsou schopny zcela zničit 
škodlivé bakterie, a zároveň nemáji vliv na 
dobré bakterie pochvy.Gel nemá žádný vliv 
na účinek jiných léků a podporuje růst 
prospěšných buněk a tkání.Mikrobicidní gel 
pro intimní hygienu podporuje sekreci 
ženských hormonů, aktivuje práci buněk. 
Podporuje hojení sliznice, sliznice se 

omlazuje, což ocení každá žena.
Složení: Extrakt Sophory nažloutlé, extrakt srdečníku, extrakt olešníku japonského, 
extrakt korkovníku amurského, extrakt anděliky čínské.
Dávkování: Jednou denně, večer, k léčbě se používá jedná stříkačka. Pokud je to 
nutné, může být léčba opakována v ranních hodinách. Doporučená kura 3-6 dní. 
Doporučení: zánět pochvy, svědění, záněty, kvasinky, atd. Balení:5 stříkaček po5 g. 
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Zdravá žena (menopauza) / cena 
1160 Kč 
- tento produkt je terapeutickou kompozicí určenou pro zdraví a 
krásu ženského těla. Výrobek má tonizující a celkově posilující 
účinek, který přispívá k udržení a zlepšení funkce ženského 
reprodukčního systému. Jako omlazující prostředek pro ženy 
pomáhá zamezit věkem podmíněným změnám kůže - jejímu 
ztenčování, snižování obsahu kolagenu, ztrátě vlhkosti a pružnosti. 
Hlavní zvláštnosti je působení zevnitř těla, což poskytuje výraznější 

účinek oproti kosmetickým výrobkům. Jako prostředek k normalizaci funkce 
reprodukčních orgánů a prevence rakoviny: reguluje hladinu ženských pohlavních 
hormonů - estrogenů; působí protizánětlivě; má výrazné protinádorové vlastnosti - 
aktivuje imunitní faktor, tlumí množení rakovinných buněk; chrání zdravé buňky v těle 
ženy; používá se při poruchách menstruačního cyklu, dysmenorei (bolestivá 
menstruace), premenstruačním syndromu; odstraňuje městnání v oblasti malé 
pánve; je účinný při poruchách zdraví dělohy, neplodnost
Složení:  Sója luštinatá (Glycine max),extrakt děhelu čínského, neboli anděliky 
čínské (Angelica sinensis), výtrusy houby rejši, sójové izoflavony. 
Dávkování:1-2 krát denně 1-2 kapsle po jídle. 
Balení: 90 tobolek x 300 mg.

I Sheň Bao (pro ženy) / 1088 Kč 

Chrání proti bakteriálními a virovými infekcemi; má 
antibakteriální, protizánětlivé účinky; • stimuluje činnost 
trávicího traktu; zvyšuje metabolizmus ledvin; • má sedativní a 
uklidňující účinek; • je prevencí imunodeficitních stavů. 
Složení: Extrakt z plodů ptačího zobu lesklého (Ligustrum 
licidum), extrakt děhelu čínského (Angelica sinensis), extrakt 
lilie, extrakt z broskvových pecek, extrakt moruše, extrakt 
pazvonku dangšen (Codonopsis pilosula). 
Dávkování:1 -3 krát 4 kapsle denně, po jídle 
Balení:100 tobolek x 500 mg 

______________________________ 
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Katalog produktů 75 Kč / vhodné dárky 
     

•Houby:  
VELMI DOPORUČUJI!!!! Černá stromová houba 
1269,-  
dále:  Šitake 1015,- /  Rejši 1269,- / Chou-tou 
906,-/ Cordyceps 1160,- /  aj.) 
•Produkty s turmalínem:  
maska na oči vhodná proti bolesti hlavy a očí 
545,- 
krční pás proti bolesti 545,- / bederní pás 
2.490,- 
masážní podložka 3.190,- 
korekční prádlo pro ženy 1090,- / nátepníky 
725,- 
sprchová hlavice 1850,- / mýdlo 255,- 
punčochy 1050,- / slipy 725,- 
ponožky 370,- / nákolenky proti bolestem kolen 
1090,- 
šála 150x50 1390,- / náhrdelník 1050,-  / 
náramek 950,- 

Preventivní doplňky stravy (koenzym Q-10, spirulina aj.) 
Káva z rejši ( 1015,-) a čaje s různými účinky ( 435,-) 
Čištění organismu (Gaň Bao 979,- / Čin Čon 906,- aj.) 
Detoxikační náplasti (435,-) 

Doporučuji program Tao Žena 

• Víkendová škola Tao ženy čchi-kung a energetická jóga pro zdraví, 
omlazování a sexualitu- probíhá formou 3 kurzů/víkendů během 
roku 

•
• Pravidelný kurz Tao čchi-kung a harmonie pro ženy- půlroční večerní 1x 

14 dní (Praha) nebo 1x měsíčně (České Budějovice) 
•
• Tao kruh- večery pro ženy - celkem 4 večery 1x měsíčně 
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Výrobky z turmalínu 
jeho vlastnosti 

           

O turmalínu 

Pozoruhodný turmalín 
Název "turmalín" pochází ze singhalského (Srí Lanka) slova "touramali", což 
znamená "různorodý drahokam". V souladu s názvem mívá různé zbarvení. 
Turmalín je přírodní minerál, v němž se zrcadlí všechny barvy. 
Turmalín je krystal, který vznikl při vulkanických erupcích v průběhu desítek tisíc let. 
Turmalín má složité chemické složení: oxid hlinitý a křemičitan dvojvápenatý, oxid 
hořečnatý a železitý, oxid křemičitý, hliník, železo, draslík a sodík, silikáty, atd. 
K dnešnímu dni turmalín je jedním z 12 drahokamů na světě. V roce 1703 v 
Nizozemsku bylo zjištěno, že turmalín je schopen absorbovat prach a jiné malé 
částice ve svém okolí, za tuto schopnost dostal další název „očisťující kámen." 
V roce 1880 tajemství „očisťujícího kamene" bylo odhaleno -  manželé Curiovi 
zjistili, že na povrchu turmalínu se při určitém tlaku vytváří elektrický náboj, který má 
hodnotu 0,06 mA. Ze všech existujících na zemi minerálů pouze turmalín má v sobě 
konstantní elektrický náboj, kvůli čemuž je také nazýván krystalickým magnetem. Ale 
i v lidském těle při správném poměru kladných a záporných nábojů proudí slabý 
proud o síle 0,06 mA. 

V roce 1986 japonští vědci zjistili, že se při rozemletí turmalínu na prášek tok 
energie zvyšuje. Vyhotovili vlákno ze směsi drcených krystalů turmalínu a 
přírodních vláken a použili ho pro ozdravné účely. 
V poslední době je tento minerál ve středu pozornosti mnoha vědců z oblasti 
lékařství a je považován za léčebný prostředek. Vyrábí se z něj široká škála různých 
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produktů pro léčebné účely. Největší společnosti v Japonsku, Jižní Koreji, Číně 
používají k tomu nejnovější technologii 21. století - "tekutý turmalín". Ze směsi 
"tekutého" turmalínu s hydroxylovou skupinou přírodních vláken se vyrábějí 
turmalínová vlákna, které mají  dlouhodobé  zdravotní účinky. Široké poptávce 
spotřebitelů se těší turmalínové spodní prádlo, pásy, náramky, chrániče kolen, 
sprchové hlavice, turmalínové sauny a mnoho dalšího. Všechny výrobky fungují bez 
připojení k energetickému zdroj, nabíjí se slunečním světlem nebo jakýmkoliv 
zdrojem tepla (radiátory, žehličky, horká voda do 60 ° C, stejně jako teplé lidské tělo) 
a vylučují vlastní přirozené záření. 
Turmalín rezonuje s magnetickým polem lidského těla a tak se sám ohřívá, 
vytváří nízkofrekvenční magnetické pole, vyzařuje dlouhovlnné infračervené 
paprsky (14-15 nanometrů) a anionty, díky nimž vzniká hloubkový tepelný 
účinek. 
Dlouhodobé používání výrobků s turmalínem může eliminovat volné radikály a tím se 
zabraňuje vzniku mnoha nemocí. Taktéž se při tom tělo zbavuje škodlivých látek, 
které se vylučují z organismu přirozeným způsobem prostřednictvím potu a moči. 
Turmalínové vlákno má mohutnou funkci dlouhovlnného infračerveného 
záření. Vlákno při tom napomáhá uvolňovat negativní ionty, což zajišťuje obnovení 
vitality buněk kůže lidského těla. Proniká hluboko pod kůži (do hloubky 4 mm) a 
zlepšuje činnost kapilárních cév, uvádí do rovnováhy hemoglobin a kyslík, 
podporuje růst buněk a zlepšuje celkový zdravotní stav. Infračervené paprsky mají 
pozitivní účinek na neuralgie, revmatizmus, záněty, ekzémy, ústřel, zácpu, následky 
zranění, zmírňují únavu. Usnadňují taktéž srůstání kloubů a zhojení švů v 
pooperačním období. Mají příznivý vliv na kůži, zejména ženskou, projevují 
regenerační účinky při  zvýšení krevního oběhu. Dlouhovlnné infračervené záření a 
záporné ionty posilují imunitní systém, zvyšují odolnosti organizmu vůči infekcím, 
stejně jako regulují činnost nervového a oběhového systému, což dodává energii 
všem orgánům lidského těla. Výrobky obsahující turmalín přispívají ke zlepšení 
lidského zdraví na buněčné a molekulární úrovni, napomáhají k eliminaci 
zápachu během 5 hodin na 99,9 % a k ničení 99 % bakterií. V důsledku jde o 
prevenci rizika vzniku různých onemocnění. 
Četné domácí elektrické spotřebiče, televizory, počítače, mobilní telefony neustále 
vystavují náš organizmus a zvláště mozek silnému elektromagnetickému záření. 
Elektromagnetické vlny ve velkém množství mohou vyvolat poruchy nervového 
systému, snižovat imunitu, zapříčiňovat rozvoj anémie, chrápání, zhoršení paměti a 
přispívají k plození dětí s postižením.Turmalínové výrobky mohou chránit lidské 
tělo před škodlivými účinky elektromagnetických vln na 100 %. 
Spolu s tím, turmalín, vytvářející ochranná  spirálovitá pole, chrání  člověka před 
účinky různých druhů záření, odstraňuje geopatogenní zátěž a následky negativních 
dopadů bioenergie. 

Tomuto přírodnímu zázraku se právem říká "Poklad pro člověka“ ! 

Vlastnosti: Turmalín pročišťuje a transformuje příliš těžkou energii do podoby 
lehkých vibrací. Uzemňuje duchovní energii, čistí a vyrovnává všechny čakry a 
vytváří ochranný štít kolem těla. 
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Turmalín je  velice užitečný léčitelský nástroj. Čistí auru, odstraňuje bloky, rozhání 
negativní energii a ukazuje řešení specifických problémů. Je vynikající k 
harmonizaci čaker a k jejich vzájemnému propojování. Na tělesné úrovni 
obnovují rovnováhu mezi meridiány. Turmalín je pevně spjat s božskými 
energiemi. 
V duševním životě napomáhá turmalín pochopení sebe sama i ostatních. Zavede 
vás hlouběji do vlastního nitra, zvýší vám sebedůvěru a potlačí strach. Zahání 
myšlenky navozující pocit oběti a přitahuje ke svému nositeli inspiraci, porozumění, 
toleranci a prosperitu. 
Turmalín je účinný léčitel rozumu i duše. Uvádí do rovnováhy levou a pravou 
mozkovou hemisféru a proměňuje zakořeněné negativní myšlenkové vzorce v 
pozitivní. Uvádí do rovnováhy proud myšlenek, čakry a biomagnetický obal. 
Napomáhá při léčení paranoidních stavů a dyslexie. Zlepšuje koordinaci mezi rukou 
a zrakem společně s ukládáním a překladem zakódovaných informací. 
Na citové úrovni působí červený, žlutý a hnědý turmalín blahodárně na sexuální a 
citové poruchy, jejichž příčinou může být ztráta libida. V tělesné rovině uvolňuje 
napětí, což může být přínosem při napravování páteře.  
Uvádí do rovnováhy mužskou a ženskou energii v těle. 

Vybírám…Mini-Filtr Na Vodu / 250 Kč 
 

Obvykle voda má štiplavý zápach a nepříjemnou chuť, 
obsahuje množství různých škodlivých látek a stále častěji 
představuje nebezpečí pro lidské zdraví. Chcete-li zabránit 
těžkým otravám a nemocem, může se pro čištění a 
dezinfekci vody použít vodní filtr Shui Bao, který obsahuje 
krystaly turmalínu. Turmalín má silnou antibakteriální 
funkci, účinně ničí ve vodě střevní bakterii Escherichia 
coli a jiné škodlivé bakterie. Zároveň několikrát snižuje ve 
vodě obsah takových škodlivých látek, jako je olovo a 
chlor. Taktéž pod vlivem krystalů turmalínu dochází k 
normalizaci kyselost i (pH) vody – a právě takováto voda je 
spotřebovávána buňkami lidského těla. Používá-li člověk 
takovou vodu, výsledkem je normální fungování zažívacího 
traktu, udržuje se žádoucí kyselost krve a zlepšuje se 
mikrocirkulace mezibuněčné tekutiny, což přispívá k lepšímu 

vstřebávání živin, zlepšení metabolických procesů, vyšší vitalitě všech buněk, včetně buněk 
imunitního systému, včasné odstranění toxinů z těla. A jde také, především, o prevenci 

závažných nemocí kardiovaskulárního systému, trávicího ústrojí, cukrovky a 
rakoviny. 
Složení: Vodní filtr Shui Bao obsahuje krystaly turmalínu 
Balení: 1 ks 
Dávkování: 1) Filtr musí být trvale instalován v zásobníku vody (kbelíku, 
barelu, nádrži). Jeden filtr jednorázově čistí 10-200 kg vody. Během prvního 
použití trvá úprava vody více než 2 hodiny. Vodu očištěnou filtrem lze použít 
pro každodenní potřeby celé rodiny, a to pro různé účely.  
2) Aby se zabránilo jevu interference, v období používání filtru se 
nedoporučuje pít další vodu.  
3) Denně by se měly vypít více než 4 sklenice (2000 ml) vody vyčištěné 

filtrem. Nemocní mohou, podle situace, zvyšovat nebo snižovat příjem vody. 
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Hřeben / 250 Kč 
Hřeben obsahuje částice turmalínu. Uvolňované turmalínem 
dlouhovlnné infračervené paprsky, záporné ionty, mikroproud 
a výživné stopové prvky zmírňují únavu, nervové napětí, 
zatížení mozku, zlepšují prokrvení hlavy a stav vlasů, 
zamezují vypadávání vlasů a zpomalují proces šedivění 
vlasů.  
Složení: Hřeben obsahuje částice turmalínu 
Balení: 1 ks 
Dávkování: Rozčesávejte vlasy turmalínovým hřebenem 
5-10 minut několikrát denně, zvláště se doporučuje 
rozčesávat vlasy a masírovat pokožku hlavy ráno a večer 
před spaním. 

Ochranná nálepka proti záření na 
mobilní telefon / 544 Kč 
 

Ochranná nálepka Green World se skládá z 
dvaceti oxidů a je zpracována několika 
technologiemi a technikami, jako jsou například 
zchlazování dusíku, technologie řízení teploty, 
materiálová syntéza a různé elektromagnetické 
procesy, které mění chemickou strukturu látek. 
N á l e p k a v y u ž í v á p r i n c i p u , k d y j e 
elektromagnetická energie přeměňována v teplo, 
záření je tedy bezpečně transformováno a 

eliminováno. Ultratenké nálepky vyrobené ze 
speciálního materiálu jsou tedy skvělým vynálezem výzkumníků této společnosti. 
Nálepky dokáží pohlcovat záření, které produkuje anténa, přijímač a mikrofon a 
transformovat ho tak, aby nepoškozovalo lidský organismus. V době rozvoje 
3G- a nano- technologií je ochranná nálepka proti záření od Green World skvělým a 
jednoduchým prostředkem, jak si chránit zdraví. Anti-elektromagnetické záření 
efektivně odstraňuje nepříjemné fenomény, jako jsou bolesti hlavy, nespavost 
a ztráta vlasů.  
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Anion bioenergetický přívěšek / 1050 Kč 
 

Je vyhotoven na bázi nové technologie. Tento 
přívěšek obsahuje 68,7% oxidu křemičitého. 
Oxid křemičitý hraje důležitou roli při regulaci 
krevního tlaku, při přenosu nervových impulsů, 
při léčení bakteriálních infekcí.  Také obsahuje 
26% oxidu hlinitého. Oxid hlinitý je hlavní 
složkou bílého nefritu, rubínu a safíru. Je to 
dobrý vodič tepla a elektřiny. 
Anion bioenergetický přívěšek vyzařuje 
dlouhovlnné infračervené paprsky, které se 
snadno shodují s frekvencí záření lidského 
těla (6.1-6,5 µm), čímž se zvyšuje hladina 
energie celého organizmu. Přívěšek vylučuje 
až 5000 záporných iontů na 1 cm kubický těla. 
Skalární energie přívěšku funguje navenek i 

uvnitř těla. Navenek skalární energie zvyšuje úroveň bioenergetického pole 
organizmu. Uvnitř těla přívěšek aktivuje buňky organizmu a tím zvyšuje mnohé z 
jejich fyziologických funkcí. Během 20 dní nošení přívěšku se bioenergetické 
pole (aura) stane intenzivní a rovnoměrné a vaše životní energie se znatelně 
zvýší. Přínos pro zdraví: 
• Zlepšuje krevní oběh funkce kardiovaskulárního systému, neutralizuje volné 
radikály 
• Posiluje imunitní systém a čistí krev a dělá ji mírně zásaditou 
• Podporuje rozvoj buněčného metabolizmu, což zvyšuje obsah živin v buňkách a 
urychluje detoxikaci 
• Zlepšuje spánek a rekonvalescenci, zvyšuje energii 
• Posiluje bioelektrické pole těla a brání negativním účinkům elektromagnetického 

záření 
• Zlepšuje duševní stav, koncentraci pozornosti a snižuje stres. Zmírňuje bolest. 
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Péče o pleť, hubnutí a prevence 
detoxikačně omlazovací kůra na 1 měsíc obsahuje: 

Chitosan 60 kapslí / 906 Kč 

Čistí krev a buňky. Chrání proti bakteriálními a virovými infekcemi; má 
antibakteriální, protizánětlivé účinky; stimuluje činnost trávicího traktu; 
zvyšuje metabolizmus ledvin; má sedativní a uklidňující účinek; je 
prevencí imunodeficitních stavů. 
Produkt 21. století je určen na celkové zlepšení zdraví a hloubkovou 
POVINNOU očistu organismu. Má anti-bakteriální, anti-mykotické a 
anti-virové účinky, normalizuje trávicí procesy a zvyšuje imunitu. 
Používá se pro prevenci a léčbu rakoviny a nemocí zažívacího traktu, 
na zlepšení kardiovaskulárního a oběhového systému. Chitosan v 
kapslích je terapeutická kompozice pro očistu těla, antibakteriální, 
antimykotickou a antivirovou ochranu organismu, normalizuje trávení a 
posiluje imunitu. Chitosan je doporučován  k  prevenci a komplexní 
terapii při: rakovině, včetně metastází a intoxikaci; cukrovce, včetně 1. 
typu - s závislosti na inzulínu; jaterních onemocnění včetně cirhózy; 
nemoci srdce a cév, včetně aterosklerózy, infarktu, mrtvice, hypertenzi; 
poruchách metabolizmu lipidů, včetně hypercholesterolemie; nemocech 
trávicího traktu, včetně na dysbakteriózy, chronické zácpy; 
hypoimunitní stavy jakéhokoliv původu, tedy snížení imunologické 

aktivity organizmu; akutních a chronických výrobních a domácí otravách; bydlení v 
ekologicky nepříznivých regionech, radiačním napadení, včetně během chemoterapie a 
radioterapie pacientů s rakovinou. 
Složení: Chitosan(300mg) 
Dávkování:2 kapsle 1-2x denně zapijte sklenicí vody 
Balení:60 kapslí 400 mg 

Žen Ton 60 kapslí / 1088 Kč 
Čistí střeva. Přípravek se používá s cílem zlepšit peristaltiku, 
dosáhnout zvlhčování střev a jako prevence zácpy, zlepšení trávení 
a vstřebávání potravy; snižuje procesy kvašení a  hnisání  v oblasti 
tlustého střeva;  pomoc při vyrovnávání funkcí žláz vnitřní sekrece, 
čímž ovlivňuje stav pokožky; normalizuje aktivitu enzymů, 
metabolismus, krevní oběh v orgánech; odstraňuje toxiny z jater a 
zlepšuje vylučovací funkci tlustého střeva a kůže; snadné očištění 
střev s měkkou stolicí, což je obzvláště důležité v případě prasklin v 
anální oblasti, hemoroidech a po chirurgických zákrocích na 
konečníku; čištění střev před rentgenoskopií a rovněž před a po 
operacích v břišní dutině; podporuje tělo na buněčné úrovni, což 
pomáhá odolávat alergiím způsobeným pyly, chemikáliemi, 
mnohými druhy potravin; zlepšení imunity. 
Složení: Extrakt z kořene ženšenu, extrakt z oddenku rdesno 
mnohokvětého (Radix Polygoni Multiflori), extrakt aloe, extrakt plodů 
kasie úzkolisté (Cassia Angustifolia semen), extrakt z listů senny.  
Dávkování: Dospělí: 1-2 kapsle 2x denně 
Balení: 60 tobolek x 500 mg 

tel.777 204 028 www.michaelasklarova.cz  Stránka �14

http://www.michaelasklarova.cz
http://www.zivycchikung.cz


www.zivycchikung.cz

Detoxikační náplasti Tsu-Tsu 10 ks / 435 Kč 
Odvádí toxiny a odpadní látky přes chodidla nohou, vylučují 
přebytečné vody z těla, slouží k prevenci vzniků různých typů 
opuchlin. Náplasti využívají silné absorpční schopnosti 
přírodních rostlinných složek. Doporučují se při onemocněních 
revmatismem, osteochondrózou, bolestech v kloubech, má 
zdraví posilující vlastnosti. Díky vyvedení toxinů z organismu se 
normalizuje funkční stav pohybového ústrojí, zlepšuje celková 
kondice, normalizuje psychoemoční pozadí. Kromě toho existuje 
transdermální (přes kůži) vstřebávání účinných látek z 
rostlinných šťáv a bylinných výtažků. Díky tomu dochází k 
usnadnění pohybu, pocitu pohodlí, ke zvýšení duševní a fyzické 
výkonnosti. 
Působí na odstranění toxinů, odstranění opuchlin a bolesti při 
revmatismu, osteochondróze, zlepšení krevního oběhu, 
normalizace reakcí imunitního systému organismu, odstranění 
únavy, zvyšení vitality, zlepšení spánku. 
Složení: Přírodní extrakty bambusového octu, vitamín C, 
chitosan, rostlinné výtažky. 

Dávkování: Žádoucí je aplikovat náplast na spodní část nohy. Chodidlo nohy je považováno 
za "druhé srdce člověka", protože zde existují reflexní body všech orgánů těla. Proto 
nápslasti Tsu-Tsu aplikované na chodidla nohou před spánkem, přispívají k odstraňování 
toxických látek, čímž se zlepší nálada a zdravotní stav. 
Balení: 10ks v balení 

Pokud chceme zhubnout, pak k těmto 3 přípravkům přidáme ještě  
čistící čaj a Normomass (dávka na 2-3 měsíce) a vaginální tampony. 

Čaj Tian Fej / 435 Kč 

Podle tradiční medicíny produkty jako Tan Fej  působí příznivě 
u stavů jako je diabetes, pomáhá vylučovat toxiny z těla, 
zlepšuje funci střeva a kůže. 
 Složení: listy lotosu bílého, extrakt ze semen Kassie tory, semena 
ředkve bílé, extrakt oddenku hořce mnohokvětého, květy 
pomeranče hořkého, extrakt smrkového pylu  
Návod k použití: dospělí: 1 sáček zalít sklenicí vařící vody, nechat 
5 minut louhovat, pít 1 sklenici 2 krát denně před jídlem. 
Balení: 16 sáčků x 4 g. 
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Normomass 60 kapslí / 1088 Kč 

Tento výrobek se používá ke snížení chuti k jídlu. Urychluje 
metabolizmus, odstraňuje přebytečné tekutiny a přispívá k 
odbourávání tuků. Zároveň s regulováním hmotnosti kapsle 
Normomass snižují obsah tuku v krvi; odstraňují z těla odpadní 
produkty; živí buňky, uchovávají vlhkost nezbytnou pro organizmus; 
zlepšují fungování střev, nezpůsobují zácpu; zlepšují barvu pleti 
obličeje, odstraňují pigmentaci. 

Složení: Extrakt ze semen Cassia tora neboli senny čínské, extrakt 
z listů bílého lotosu, extrakt z plodů moruše, extrakt z plodů hlohu, z 
pomerančových květů, z jasmínu a z růže. 
Dávkování:dospělí 1-2 kapsle jednou denně, po snídani 
Balení: 60 tobolek x 500 mg 

Normomass krém / 979 Kč 

Speciální krém k provádění masáží s anticelulitním 
účinkem. Komplex anticelulitního krému zlepšují 
krevní oběh v hlubokých vrstvách pokožky během 
masáže, napomáhá intenzivní drenáži, vylučování 
přebytečných tekutin z problémových zón, pokožku 
vypíná a vyhlazuje. · Napomáhá vyloučit usazené 
metabolity z podkožní tukové vrstvy. Zabraňuje 
vzniku nových tukových buněk. 
Složení: Ginkgo,semena hroznů,mandarinkový 
olej,koňský kaštan 
Dávkování: Gél aplikujte denně na problematické 
partie těla a jemně masírujte po dobu 20 min. 
Balení: 60g v tubě 

• Všechny produkty můžete objednat na info@zivycchikung.cz 
nebo telefonicky na tel. 777 204 028.  

• Min. objednávka při osobním odběru je 250 Kč / Praha a České Budějovice.  

• Min. objednávka poštou 500 Kč a platba předem na účet. 
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Studujte s námi… 
Certifikované roční studium  

“ŽIVÝ ČCHI-KUNG”  
ŠKOLA PŘÍRODNÍ LÉČBY MICHAELY SKLÁŘOVÉ 

Jedná se o jediný akreditovaný kurz v České republice u MŠMT 
tohoto typu, který propojuje znalosti východních a 
západních metod práce s tělem a myslí pro moderního 
člověka.  

Studium pro odbornou veřejnost  je akreditované MŠMT 
ČR pod č.j.: 080/2014-50 ze dne 24.9.2014 na základě 
paragr.3 odst.1 písm.f)zákona 115 / 2001 Sb., o podpoře 
sportu a podle paragr.108 odst.2 zákona č.435/ 2004 Sb, 
o zaměstnanosti. Je zakončen zkouškou (teorie a praxe) a 
vydáním Osvědčení s celostátní platností.  

     

Co je to čchi-kung… 
Čchi-kung (Qigong) je doslova „Živoucí Kultivace Energie / Life Energy Kultivace“. Je 
to druh duchovní praxe určené pro tělo, dech a mysl zaměřené na podporu zdraví, 
meditaci nebo bojová umění. 
Kořeny čchi-kung sahají do šamanismu, zahrnují znalosti čínské medicíny a filozofie. 
Čchi-kung je tradičně vnímáno jako praxe kultivovat a vyvážovat čchi (qi), nebo to, 
co bylo přeloženo jako „životní energie a síla“. Podle taoistické, buddhistické a 
konfuciánské filozofii, umožňuje čchi-kung přístup do vyšších sfér vědomí, probouzí 
 „pravou podstatu“ a pomáhá rozvíjet lidský potenciál.  
Čchi-kung praxe obvykle zahrnuje koordinaci pomalých plynulých pohybů v souladu 
s hlubokým rytmickým dýcháním a klidným meditativním stavem mysli. Čchi-kung se 
praktikuje po celé Číně a po celém světě. Působí preventivně, tzn. je možné jej 
praktikovat jako určitý druh cvičení a relaxace, preventivní medicínu, sebe-léčení, 
osobní-kultivaci, alternativní medicínu, nebo praxi v  bojových umění.  
Studium školy přírodní léčby a čchi-kung nabízí výuku známých a velmi účinných 
sestav určené pro moderního člověka a jeho potřeby v dnešní době. 

http://www.zivycchikung.cz/studium-pro-lektory/akreditovane-studium-pro-lektory.html 
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