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Čistí organismus od jedu (včetně drog, nikotinu a
alkoholu), 
Chrání před S proteiny (obsažené ve vakcínách),
Odbourává vodu zadržovanou v organismu

Zlepšuje trávení a zejména ovlivňuje vstřebávání
tuků. 
Očišťuje, zlepšuje vyprazdňování a správnou funkci
střev, 
která je při hubnutí nezbytná.

Reguluje krevní tlak, snižuje cholesterol a
stimuluje tvorbu inzulinu

Kořen má žlučopudné a močopudné účinky.
Je mírně projímavý a čistí játra, ledviny a
podporuje krvetvorbu 

8 Zázračných 
účinků Pampelišky 
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Z Pampelišky zkuste Nekávu, Kumbuchu,
Cider nebo Smaženky z květů. Vše se dá i
doma vyrobit.

Při masáži může hluboce uvolnit svaly a
uvolnit napětí.  Pampeliška má
terapeutickou schopnost eliminovat teplo,
zmírňovat otok a zánět

Pampeliška posilňuje city, dodává osobě
sebejistotu, jasnější představu o vlastním já,
schopnost odolávat silnějším vlivům jiných.
Osvobozuje, pobízí k asertivnímu chování a
napomáhá k dosažení zadaných cílů a přání

Zklidňuje a omlazuje pleť, funguje také jako
hydratační krém na popraskanou a suchou
pokožku.



Antioxidanty 

Vitamin A,C,K, E

B Vitamin

Minerály

Potassium

     Železo

                 Vápník

                                    Magnesium

   Niacin

   Riboflavin

Hořčin Taraxacin

Vláknina Inulin
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Pampeliška Obsahuje



 

 

1. Přidejte 1 polévkovou lžíci čajové směsi na každý šálek vody.

2. Vařte 5 minut, poté nechte 10 minut louhovat.

3. Na šálek přidejte 1 polévkovou lžíci medu nebo hnědého cukru

(nebo pampeliškového sirupu).

4. Přidejte 2 lžíce mléka nebo smetany na šálek.

5. Jemně prohřejte a podávejte.
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Pampeliška Chai

1 šálek praženého kořene pampelišky
6 lžící semene fenyklu nebo anýzu
36 zelených kardamomových lusků

72 hřebíček
6 tyčinek skořice

2 lžíce sušeného kořene zázvoru
1 ½ lžičky černého pepře

12 bobkových listů
 

 
Chai je slovo na Středním východě, které znamená „čaj“, ale

 obecně tento výraz dnes znamená, 
velmi kořeněný čaj vyrobený z mléka a sladidla.

 



 

Hrst květů pampelišky uvařte asi ve 1/4 l vody 15-

20 minut,

nechte vychladit a sceďte,

přelijte do lahve a používejte každé ráno a večer

na omývání pleti.

 

Pleťová voda z pampeliškových květů velmi dobře

čistí pokožku. Pokud máte potíže s akné, trpíte

ekzémem nebo jinou kožní chorobou, užívejte

současně také nálev z pampelišky nebo odvar z

kořene.

 

 

Pampelišková Pleťová Voda 
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Smíchejte všechny ingredience dohromady. Těsto bude

špinavé. Formujte placičky a smažte na pánvi na oleji

nebo másle, obracejte do křupava na obou stranách.

Připravuje 4-5 velmi výživných zeleninových burgerů. 
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Pampeliškové Burgříky 
 

1 šálek pampeliškových lístků (bez zelených)
1 šálek mouky

1 vejce
1/4 šálku mléka

1/2 šálku nakrájené cibule
1/4 lžičky soli

1/2 lžičky česnekového prášku
1/4 lžičky každé bazalky a oregana

1/8 lžičky pepře
 



Na jaře či na podzim vykopeme ze země kořeny

pampelišky. 

Sbíráme je na místech neznečištěných

průmyslovým hnojením a postřiky. 

Kořeny odkrojíme od zelené nadzemní části a

vydrhneme kartáčkem do čista. 

Opravdu důkladně je opláchneme, ať nám kávu

nekazí zbytky hlíny. 

 

Čisté kořeny nakrájíme na drobnější, přibližně

stejné kousky a dáme do trouby pražit na 200 °C 

 Kořeny hlídáme, aby se nespálily. Měly by být

vysušené, tmavě hnědé. Případné černé „uhlíky”

odstraníme. 

 

Kořeny necháme zchladnout a umeleme v mlýnku

na kávu. 

Prášek uchováme ve vzduchotěsné sklenici na

temném místě. 

Kávu připravujeme ze 2 lžiček praženého

pampeliškového kořene svařeného pár minut ve

200 ml vody. Podle chuti zakápneme mlékem a

osladíme.

 

 

Pampelišková Nekáva 
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Pampeliškový olejíček na
Prozářenou Pleť  

Květy zbavíme lůžka a necháme je do druhého dne

zavadnout, díky čemuž se sníží množství vody v květech. 

Poté květy dáme do čisté lahve a zalijeme olejem, např.

olivovým. 

Opakovanou macerací s novými květy můžeme zvýšit

množství účinných látek v oleji. Dobrá je i kombinace s

arnikou. 

Pokud bychom chtěli z pampelišky dostat i vysoký obsah

vitamínu C, pak macerujeme i mladé listy pampelišky a

použijeme hydroglycerínový olej.

 

Vaše pleť bude zářit mládím!
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Celý život jsem  byla s váhou jako na houpačce. Měla jsem v

sobě uskladněno mnoho emocí, které mi bránily žít a dělat  věci

naplno a najít naplnění. 

Jakmile mi vstoupila do života Pampeliška, začala jsem

pozorovat tyto Proměny, které trvají dodnes:

 

Moje váha je stabilní  

Cítím spoustu energie 

Má pleť je rozzářená a omlazená

Zrychlil se mi metabolismus

Nemám chuť na sladké

 

Esence Pampelišky mi pomohla i emočně: 

 

Cítím se sebejistá a rozhodná

Přišla mi hojnost do života

Pustila jsem minulost

Začala jsem žít svůj životní úděl  

 

Pampeliška přinesla do mého života nejen více zlatavé barvy 

a hojnosti, ale hlavně úžasné lidi, se kterými mne propojila 

a stále propojuje dál...

 

 

MOJE PROMĚNA S
PAMPELIŠKOU

Děkuji Pampeliško ! 
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Prošla jsem si Proměnou s Pampeliškou 
a ráda provedu i Vás!

 
Připravila jsem pro vás online kurz

"BUĎ V POHODĚ" 
V kterém  jsem propojila Kouzlo Pampelišky

a techniku Vyťukávání za účelem snížení
stresu a nastolení POHODY V TĚLE. 

 
 Více na:

 

Pampeliška a Odbourání Stresu


