
Pokud si chcete nakoupit kvalitní přírodní výrobky (originálně vyráběné a na přímo dovážené, proto tak nízké ceny, zn. 
Fairtrade, organické) pro vnitřní i vnější použití a nalézt tak vše na jednom místě nejen pro vás, ale i pro vaše příbuzné a 
známé, tak vám velmi doporučuji projít si tento obchůdek http://shop.gwstudio.cz Věřím, že budete spokojeni tak jako já a 
spousty dalších mých cvičenek Díky společné hromadné objednávce je poštovné a balné 0 Kč! Zde pro jsem pro vás 
připravila pouze malý výčet z mnoha – nechte se inspirovat! OBJEDNÁVKY na www.primazumba.cz – Lucie Burdová do 7.5.! 
 
 

RÝŽE BASMATI 1 kg za 79 Kč 
Rýže basmati v dárkovém balíčku (textilní se zipem s nepropustnou vložkou) je praktickým a originálním 
dárkem pro každou ženu. Tato rýže je nejkvalitnější odrůda rýže ,pěstovaná na úpatí Himalájí 
v Pákistánu. Je to nejlépe stravitelný druh rýže! Kdo ji jednou vyzkouší, už nebude kupovat jinou. 
Vyzkoušejte a uvidíte nebo spíš ochutíte  Možno koupit i 2 kg nebo 5 kg. 

 
FLEXIBILITY - BOLÍ VÁS KLOUBY? Vyzkoušejte bylinný přípravek působící 
regenerativně na klouby, snižuje svalové křeče, ztuhlost a zlepšuje pohyblivost 
kloubů. 60 kapslí za 249 Kč (doporučená dávka 1-2 kapsle). Cvičenky, které si 
flexibility koupily si jej velmi pochvalují a znovu objednávají. I mne díky tomuto 
přípravku přestaly bolet kyčle. Doporučuji! 
 
BRAHMI PRO DUŠEVNÍ ROVNOVÁHU. NYNÍ 60 kapslí za 198 Kč. Bylina Brahmi 
zvyšuje vitalitu, působí proti mentálnímu stresu, pozitivně působí u deprese, 
strachu, negativních emocí a nedostatku koncentrace. Pozitivně ovlivňuje paměť 

a působí na mentální a emoční rovnováhu.  
 
 
 

BYLINNÝ SIRUP PROTI KAŠLI. Velmi doporučuji, jelikož pomohl i těm, kteří již byli zoufalí a nevěděli, jak se zbavit 
zahlenění a dlouhodobého kašle. Okamžite zklidňuje vrstvu sliznic v krku a tím i podrážděné hrdlo. 
Mukolytická a expektorační činnost GCM umenšuje vazkost bronchiálních výměšků a napomáhá 
vykašlávání. Cena 99 Kč. Doporučuji do každé lékárničky! 

 
VLÁKNINA S MARACUJOU, 150 g za 159 Kč 
Originální směs obsahující vlákninu z mučenky a psyllia, prebiotikum insulin, doplněná 
ovocným vitamínem C a dochucená přírodním nekalorickým cukrem stevia. 
 
 
 
 
AYUR CLEAN – KAPSLE PRO DETOXIKACI 

Tradiční ajurvédská směs podporuje přirozenou detoxikaci organismu. Ayur Clean pomáhá čistit krev 
přímo v zažívacím traktu a tím předchází mnoha zdravotním potížím. Je účinný při vředových 
onemocněních, používá se při potřebě vyčistit krev při kožních problémech. Čištění krve přímo v zažívacím 
traktu pomáhá při mnoha zdravotních problémech a je důležitou prevencí zažívacího traktu. 50 kapslí za 
189 Kč. 
 
 

ZDRAVÍ PRO ŽENU – hormonální rovnováha. Přírodní bylinný přípravek podporující fyzické i psychické 
zdraví. Blahodárně působí na hormonální rovnováhu, pravidelnou menstruaci, napomáhá snižovat 
příznaky před menstruací a v menopauze. Příznivě působí na zvyšování vitality, pozitivně ovlivňuje 
mysl, napomáhá normalizovat hladinu estrogenů. 60 kapslí (1-2 denně) za 249 Kč. 

 
IMU-HELP – PODPORA OBRANYSCHOPNOSTI, PŘI NACHLAZENÍ A STRESU. Opět 
přírodní bylinný přípravek. Doporučuji! 60 kapslí za 249 Kč. 

 
 
 
 
AMRITA – NEKTVAR NESMRTELNOSTI. Působí na metabolismus tuků a krevního cukru v těle. Příznivě 
působí na játra, močové a pohlavní cesty. Doporučuji! 60 kapslí za 249 Kč. 



 
 
 
 
RESLIM – PODPORA HUBNUTÍ A METABOLISMU. Ze zkušenosti některých mých cvičenek 
doporučuji! Opravdu to funguje! Obsahuje kyselinu hydroxycitronovou, která omezuje tukovou 
syntézu a tím podstatně zabraňuje ukládání tuků. 120 kapslí za 399 Kč. 
 
 
 

BIO ČAJE: ZKLIDŇUJÍCÍ, UVOLŇUJÍCÍ STRES, PROČIŠŤUJÍCÍ, PODPORUJÍCÍ HUBNUTÍ, STIMULAČNÍ. 
Z vlastní zkušenosti i zkušenosti ostatních doporučuji. Cena za 25 sáčků pouze 55 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
BIO FAIRTRADE ČAJE V LUXUSNÍCH HEDVÁBNÝCH PYRAMIDKÁCH, NÁDHERNÉ BARVY KRABIČEK, ÚŽASNÝ 
DÁREK: zelený s gran. jablkem, rooibos s vanilkou a čokoládou, rooibos, zklidňující směs, černý čaj chai, citr. tráva se 
zázvorem a citrusy, earl grey, zelený čistý, english breakfast, bílý čaj, máta čistá, heřmánek čistý, zelený s tropickým 
ovocem, černý se zázvorem a broskví, kořeněné červené ovoce, super ovocný, japonský zelený šejcha, super černý čaj se 
zázvorem a medem, super zelený čaj s jasmínem, super Foibos s granátovým jablkem a acai, super zelený čaj s granátovým 
jablkem a brusinkou, super čaj granátové jablko, super čaj malina. Cena za 20 sáčků pouze 64 Kč. 
 
 
 
 
 
CERITIFKOVANÉ ORGANICKÉ TULSI ČAJE SE ZDRAVOTNÍMI ÚČINKY. Silný antioxidant, energetické povzbuzení 
organismu, zvýšení vitality, navození fyzické pohody, přispívá k metabolismu tuků, cholesterolu a krevního cukru. Druhy čajů: 
tulsi originál, ginger (zázvor), sladký citron, tulsi pro klidný spánek, tulsi zelený čaj, sladká růže, s medem a heřmánkem, 
masala, brahmi, s mátou, ovocný s ibiškem a černým bezem, pro správné trávení, skořice s růží. Pouze 89 Kč. 
 
LUXUSNÍ AJURVÉDSKÉ BIO ČAJE. Krásné barevné krabičky a všechny mají zdravotní účinky. Doporučuji jako 
krásný dárek pro přátele. Druhy: lékořice se skořicí, harmonizující, osvěžující, detoxikační, noční na dobrý spánek, mátový, 
bio láska, zázvorový, zelený, heřmánek a vanilka, revitalizační, fenyklový, tulsi, ranní čaj, relaxační, pro potěšení, 
pročišťující, zažívací, vanilka s kořením, zelený s kořením. 
 
 
NEREZOVÁ ŠKRABKA NA JAZYK. Povlak na jazyku signalizuje přítomnost toxinů v těle. Pokud je z jazyka neodstraníme, 
spolknutím se vracejí do zažívacího systému a způsobují po určité době problémy. Toxiny poskytují vhodné podmínky pro 
bakteriální a kvasinková onemocnění v trávicím ústrojí a v dutině ústní. Škrabka odstrańuje nepříjemný zápach z úst. 195 Kč 
a vydrží vám na věky. 
 
 
HIMALÁJSKÁ KOUPELOVÁ SŮL – ČISTĚ PŘÍRODNÍ BEZ ŽÁDNÝCH KONZERVAČNÍ ČI JINÝCH PŘÍSAD. Sůl je 
z pakistánských dolů v pohoří Himaláje, kde se nachází 250 mil. let stará ložiska soli. Koupel v čisté krystalické 
solance připravené z této soli přináší maximální pocit uvolnění, posiluje organismus, kterému dodá minerály, pomáhá 
udržovat přirozenou vlhkost a pH pokožky a je vhodná pro všechny druhy pokožky. Je to velmi pěkný dárek v hezkém 
balení! Druhy: jemná růžová, hrubá růžová, jemná bílá, hrubá bílá, hrubá červená, s levandulí, s měsíčkem, s růží stolistou, 
s meduňkou, dubová kůra, s heřmánkem, s konopím. Cena 99 Kč (1 kg). 
 
 
 
 


