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• Viete, že? 

• Viete, že? 

• Viete, že? 

Tepelnou úpravou sa stratí veľká časť 

výživovej hodnoty stravy ? 

Monotónne stravovanie môže viesť k podvýžive? 

Príliš veľa mäsa môže byť škodlivé pre zdravie? 
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Raw vegánstvo 

• Raw vegánstvo je spojenie princípov vegánstva a  
vitariánstva,  teda s vylúčením produktov živočíšneho 
charakteru, ako aj všetkých potravín upravovaných 
pri teplote nad 48 °C  

• Renomovaný americký časopis o výžive (the Journal 
of Nutrition) uvádza, že ľudia konzumujúci viac ako 
70% surovej stravy majú v krvi oveľa nižšiu hladinu 
LDL cholesterolu (tzv. zlý cholesterol)  

• S ohľadom na tento fakt "raw strava" zachováva 
rastlinné živiny potrebné k zachovaniu zdravia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Raw_foodism
https://en.wikipedia.org/wiki/Raw_foodism
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_product
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_product


Čo je to RAW food? 

Raw food je spôsob 

stravovania, pri 

ktorom je vylúčené 

tepelné spracovanie 

a obsahuje klíčky, 

zelené potraviny s 

chlorofylom, bohaté 

na enzýmy a ďalšie 

dôležité  živé zdroje 

a aktívne faktory ako 

vitamíny a 

anorganické látky, 

ktoré pomáhajú 

udržať zdravý 

metabolizmus. 

Kompletné rastlinné 

zdroje obsahujú nielen 

vitamíny, vlákninu a 

enzýmy, ale aj také 

látky, ktoré sú pri 

stravovaní opomínané, 

ako  sú klíčky a chlorofyl 

Okrem toho aj množstvo 

unikátnych látok, ako sú 

izoflavonodiy, lykopény 

(antioxidanty) , ďalej 

zeaxantín či  

betakarotén, ktoré 

chránia zrak... Raw 

Vege-Fruit obsahuje 

všetky tieto dôležité 

látky.... 

Prečo 

potrebujeme RAW 

food? 

Výrobok Raw Vege-

Fruit je vyrobený z 

vyberaných vysoko 

kvalitných strukovín, 

zeleniny, ovocia a húb 

lyofilizáciou, teda 

zmrazením pri ultra 

nízkych teplotách a 

následným vákuovým 

sušením. Tento proces 

zachová výživové 

hodnoty látok v 

rastlinných produktoch 

a v ľudskom tele sa 

ľahko utilizujú a 

podporia zdravie a 

krásu zvnútra aj zvonka 

Ako nám RAW food 

podporí zdravie? 



Tu predstavujeme: 

 Winalite predstavuje produkt  

Raw Vege-Fruit ! 
 

Zdravá strava obsahujúca 16 

druhov zeleniny, ovocia, obilnín 

a húb. 

Spracovanie procesom 

lyofilizácie zaručí zachovanie 

nutričných hodnôt surovín. 



Čo obsahuje produkt Raw Vege-Fruit? 

Naturálna ryža 
zlepšuje imunitu a 

krvný obeh 

Cirok 
obsahuje vysoký 

obsah vlákniny, 

zlepšuje trávenie 

Semená čierneho 

sezamu 
S vysokým obsahom tuku, 

bielkovín, vitamínu  A , vitamínu 

E, lecitínu, vápnika, železa, 

chrómu a ďalších prvkov 

Červené adzuki 

 fazuľky 
detoxikujú, napomáhajú 

chudnutiu, eliminujú 

opuchy 

Mrkva 
bohatá na karotény 

Coix (Slzovka) 
eliminuje opuchy, zlepšuje 

stav pleti, pomáha pri 

reumatizme 

Tekvica 
znižuje krvné tuky 

Čierna jazmínová ryža 
vychytáva voľné radikály, 

pomáha proti starnutiu 



Čo obsahuje produkt Raw Vege-Fruit? 

Jačmeň 
znižuje cholesterol 

Sójové bôby  
vysoký obsah vlákniny, 

nenasýtených mastných 

kyselín, proteínov 

Cibuľa 
znižuje viskozitu krvi, čistí 

telo od voľných radikálov, 

prevencia osteoporózy 

Papája 
Rozžiaruje pleť a 

vyrovnáva jej farbu 

Kukurica 
chráni zrak a zvyšuje 

pocit sýtosti 

Stopkový zeler 
pomáha kontrolovať  

krvný tlak 

Ryža 
poskytuje sacharidy a 

zvyšuje pocit nasýtenia 

Huby Shiitake 
Zvyšujú imunitu  

   



Prášok vyrobený z RAW surovín 

Čo obsahuje produkt Raw Vege-Fruit? 



Živiny v produkte Raw Vege-Fruit  

• Sacharidy  

 

• Tuky (nenasýtené mastné kyseliny) 

 

• Bielkoviny 

napr. kukurica, obilniny, tekvica 

napr. sójové bôby, fazuľa, 

kukurica, čierny sezam... 

napr. sójové bôby, fazuľa, huby Shiitake 

  



• Minerály ( Fe, Mg, Zn, Mn, Se, atď.)  

 

• Vláknina 

 

 

• Vitamíny (skupiny B, C, E)  

napr.  naturálna ryža, papája, cibuľa atď.. 

napr. naturálna ryža, zeler, papája, mrkva 

napr. naturálna ryža, zeler, tekvica, 

papája, mrkva, cibuľa, atď. 

Živiny v produkte Raw Vege-Fruit  



Dôležité látky v produkte Raw Vege-Fruit  

• Sójové izoflavóny  

• Zeaxantín 

• Betakarotén 

• Chlorofyl 

• Enzýmy (papaín)  

 

sójové bôby 

kukurica 

mrkva 

stopkový zeler 

tekvica 



Spolupráca látok z RAW surovín 

• Tuky (mastné kyseliny) 

zo sójových bôbov a 

sezamu podporia 

vstrebávanie 

betakarotému z mrkvy a 

zeaxantínu z kukurice 

• Štúdie ukázali, že 

ingrediencie z cibule 

a húb pomáhajú v boji 

proti infekčným 

chorobám 



Pamätajte pri varení 

• 40oC：   Teplota, pri ktorej sa vitamin C začína rozkladať 

• 60oC：   Teplota, pri ktorej enzýmy strácajú funkčnosť; 

• 100oC： Teplota, pri ktorej sa rozložia foláty; 

• 120oC： Teplota, pri ktorej sójové fytoestrogény výrazne ubudnú 

• 200oC ： Teplota, pri ktorej vznikajú voľné radikály 



Čo sa deje pri varení pri vysokých 

teplotách?  

• Nenasýtené mastné 

kyseliny sa menia 

na nasýtené 

 

• Voľné radikály 

 potraviny vystavené 

vysokým teplotám môžu 

byť zdrojom voľných 

radikálov  



Benefity tohto produktu: 

• Posilňuje imuninu a zlepšuje schopnosť prirodzene uzdraviť sa 

     Nutrienty obsiahnuté v prirodzenej strave sú najlepšou prevenciou a 
tiež liečbou pred chronickými ochoreniami. Surová strava posilňuje 
schopnosť imunitného systému, aktivuje imunitné bunky, zlepšuje 
obnovu buniek a látkovú výmenu a výmenu energie,  zvyšuje 
prirodzenú schopnosť samouzdravovania 

• Pomáha kontrolovať hmotnosť 

      Raw food je nízkokalorická strava, bohatá na tráviace enzýmy, vitamíny a 
vlákninu, môže efektívne spaľovať nadbytočný telesný tuk, môže tiež 
zvyšovať pocit sýtosti. Je to ideálne diétne jedlo. 

 
• Vitalita a zlepšenie pozornosti 

      Raw food prekrvuje mozgové bunky,  

     zvyšuje prísun kyslíka, podporuje metabolizmus 

     mozgových budniek, rýchlejšiu regeneráciu a  

     zvyšuje pozornosť 

 



• Posilňuje funkciu pečene 

     Raw food sú celkovo priaznivé pre metabolizmus a podporujú 

regeneráciu pečeňových buniek, udržujú zdravú pečeň. Raw food 

neobsahujú toxické látky ani aditíva, nezvyšujú záťaž pri detoxikácii 

pečene a prispievajú tak k  obnove funkcie pečene 
 
 

• Zvyšuje sviežosť pokožky 

     Fazuľa a ďalšie strukoviny a ďalšie plodiny sú bohaté na bielkoviny, 

lecitín a izoflavóny. V zelenine a obilninách, ktoré sú farby červenej, 

oranžovej, fialovej, čiernej a iných farbách sú bohato zastúpené 

vitamíny a antioxidanty, ktoré sú potrebné zdravú a pružnú pokožku 

Benefity tohto produktu: 



 

 

 

 

• 1-2 sáčky denne 

• Obsah sáčku dobre rozmiešať v 200-250ml 

letnej pitnej vody (max. 40ºC) a vypiť  

• Zapiť aspoň 200ml vody po  užití na podporu 

trávenia a lepšej vstrebateľnosti 

Ako produkt užívať? 



 

   Ďakujeme za pozornosť 

 

 


