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Pôvod a história

• Čaj PU-ERH patrí k červeným čajom a pochádza z
juhozápadnej provincie Číny – Yun-nan.

• Výroba Pu - erh v Číne má tisícročnú tradíciu už od čias 
čínskych cisárov



Spracovanie a výroba

• Čajové listy sa po ručnom zbere sušia, obracajú a 
následne fermentujú na mikrobiologickej úrovnii. 
Podmienkou sú špecifické klimatické podmienky 
provincie Yun –nan v juhozápadnej Číne (teplo, vysoká 
vlhkosť a nadmorská výška 2800m)

• Spracováva sa špeciálnym procesom fermentácie v 
špecifických podmienkach za prítomnosti ušľachtilých 
mikroorganizmov, čím sa dosiahne mimoriadna sila 
žiadaných účinkov.



Vlastnosti
• Výrobok od aunity patrí do novej generácie čajov – ide o esenciu  - čistý čajový prášok, 

fermentovaný a extrahovaný z tradičného čaju. Takto sa dosiahne veľmi účinná úroveň a 
množstvo pre organizmus prospešných látok, medzi inými čajové polyfenoly, čajové polysacharidy, 
teobromín a ďalšie.

• Tieto látky sú štandardizované a kontrolované.

• Čaj Deepure Pu-Erh spĺňa požiadavky a kritéria výživy Japonského vedeckého centra výživy a 
životného prostredia.

• Čaj Pu-erh je zvláštny tým, že obsah kofeínu je viac než 20-násobne nižší ako v ostatných čajoch, 
takže je vhodný aj na večerné pitie.

• Obsahuje množstvo minerálov, ako železo, horčík, vápnik..., množstvo stopových prvkov - hlavne 

selén, zinok a mangán a tiež vitamíny.

• Vysoký obsah EGCG a kyseliny gallovej

• Obsah prírodných antibiotík



Účinky
• Pu-erh je známy hlavne ako spaľovač tukov, odporúča sa piť pred každým tučným jedlom.

• Znižuje hladiny cholesterolu a triglyceridov v krvi.
• Pu-erh čistí krv, pečeň a detoxikuje organizmus celkovo. 
• Má priaznivý účinok na tráviaci trakt, podporuje činnosť žalúdka.

• Znižuje meteorizmus (nadúvanie).  
• Pôsobí proti artérioskleróze, rozširuje cievy a znižuje krvný tlak. 
• Perličkou je jeho schopnosť zvýšiť rýchlosť odbúravania alkoholu z krvi a znižuje nepríjemné 

príznaky stavov po nadmernom požití alkoholu.
• Má priaznivé účinky aj na psychiku, pretože pôsobí proti stresu a depresiám a zlepšuje schopnosť

koncentrácie.
• Japonskí vedci zistili, že má tiež protirakovinové účinky, vďaka vysokému obsahu kyseliny 

gallovej a EGCG (epigallokatechin gallát – látka, ktorá má preventívne protirakovinové účinky 
a spomaľuje procesy starnutia) 

• Rozpúšťa hlieny.
• Vďaka obsahu prírodných antibiotík je čaj vhodný ako pitný režim aj počas choroby.
• Okrem toho neprekysľuje organizmus.



Spôsob prípravy čaju

1. Do šálky nasypte 1 sáčok (0,5g) čajovej esencie.

2. Zalejte 200 –300 ml vody s teplotou 60 až 70°C.

3. Aby účinok tohto čaju bol pre organizmus čo najlepší,
odporúča sa pitie 2 – 3 šálok denne.

Pozn. Čajová esencia sa môže zalievať aj studenou vodou, prípadne     
sa môže pridať do ovocných štiav. 



Čajová esencia DEEPURE – PU – ERH – TEE:

• Je bez prímesí
• Bez obsahu rezíduí 
• Bez škodlivých látok
• Bez umelých a dodatočných príchutí
• Bez konzervantov
• Môže pomôcť pri chudnutí
• Môže pomôcť pri znižovaní hladiny cholesterolu v krvi
• Dá sa zalievať tak  teplou ako aj  studenou vodou

• Vhodný nápoj – vždy a všade
• „Zametač organizmu“ – poupratuje v organizme ☺
• Spaľovač nadbytočných tukov
• V Číne sa Pu-erh pre svoje účinky na zdravie človeka považuje 

za najlepší čaj vôbec. 



Balenia a ceny

1 čajová dóza obsahuje 30 balení 
čajovej esencie o hmotnosti 0,5 g

Obchodné balenie je 
1 dóza alebo 3 dózy

31 € 77 €

Aktuálna cena v promo 
akcii je  55€ za 3 dózy 



Objednávanie

• Za VO ceny môže objednať každý aunity alebo winalite 

partner

• Objednať možno prostredníctvom mailu 

aunityslovensko@gmail.com alebo sms-kou na 
0918 343 322

• cez objednávkový server  
www.slovenskowinaliteservis.sk

mailto:aunityslovensko@gmail.com
http://www.slovenskowinaliteservis.sk/


Prehľad cien a PV (bodovej hodnoty)

Balenie Cena PV

1 dóza 31 EUR 14

3 dózy 77 EUR 40

3 dózy AKCIA 55 EUR 20



Kontakty
Logistika a distribúcia:

Jaroslav Mačej – servis pre aunity a winalite výrobky
aunityslovensko@gmail.com
jmacej.winalite@gmail.com

0915 720 326

Prednášková činnosť  a obchodná starostlivosť o partnerov:
Ing. Zuzana Majorová – admin pre sieť v SR, ČR, Maďarsko, Rakúsko 

zuzanamajorova7@gmail.com
zuzana@aunity-sk.de

0918 343 322
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