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„Goji“ [ goudží ] Lycium chinense

Z nutričného hľadiska sú Goji asi tým najhodnotnejším ovocím na planéte! 

 Obsahujú 18 druhov aminokyselín, vrátane všetkých osem esenciálnych aminokyselín (napr. tryptofan či isoleucin). 

 21 stopových prvkov (napríklad zinok, železo, meď, vápnik, germánium, selén a fosfor),.

 Sú najbohatším zdrojom karoténoidov zo všetkých známych rastlín na Zemi (čo naznačuje už ich jasná červená farba).  

Čo  sa týka beta-karoténu, sú vydatnejšie než mrkva.      

 Ďalej obsahujú vitamíny C, B1, B2, B6 a E. 

 Ponúkajú protizápalové účinky - betasisterol 

 Obsahujú unikátnu skupinu lycium-polysacharidov, ktoré neutralizujú voľné radikály, čím spomaľujú proces starnutia. 

 Posilňujú imunitný systém.

 Stimulujú mozog (hypofýzu) k vylučovaniu regeneratívneho rastového hormónu.





„Goji“ [ goudží ] Lycium chinense



• „Yacon“

• „Jakon“

• „Peruánska slnečnica“

• Smallanthus sonchifolius, syn. 

Polymnia sonchifolia



Jiaogulan

„bylina nesmrteľnosti“







Adaptogén
Reguluje cholesterol
Reguluje krvný tlak
Zlepšuje obehový systém
Stimuluje funkciu pečene
Posilňuje imunitu
Posilňuje nervový systém
Znižuje hladinu cukru v krvi
Má upokojujúci účinok
Uvoľňuje kŕče
Zvyšuje výdrž a odolnosť organizmu
Pôsobí preventívne proti infarktu a mŕtvici
Pôsobí ako prevencia proti vzniku rakoviny
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„Gotu kola“  [goutu kola] Centella asiatica

 Patrí medzi najznámejšie „omladzovače“ indickej a čínskej medicíny. Legenda     

hovorí, že dávny čínsky liečiteľ Li Ching Yun sa vďaka nej dožil 256 rokov           

Prvé zápisy o liečebnom použití v Indii sú staré viac ako 2 000 rokov.

 Gotu-kola sa stala obľúbenou pre svoje účinky na zlepšenie pamäte. Podporuje  

koncentráciu a súčasne pôsobí mierne upokojujúco.

 Využíva pri liečbe detskej hyperaktivity. 

 Odporúča sa pri zvýšených nárokoch na duševnú činnosť, práci v stresujúcom 

prostredí, pocite únavy a miernych depresívnych stavoch. 

 Od roku 1999 sa testuje ako potenciálny liek na Alzheimerovu chorobu.

 Pôvodné využitie gotu-koly súviselo s liečbou vredov, psoriázy a bakteriálnych   

kožných infekcií.

 Aziatikozid stimuluje tvorbu kolagénu a má antibiotické účinky : hojenia rán a  

infikovaných ekzémov. 

 Skrášľovanie: gotu-kolu nájdete v prípravkoch na zmiernenie prejavov 

celulitídy.



„Gotu kola“  [goutu kola] Centella asiatica

 Pre športovcov je zaujímavá z dôvodu podpory fyzického výkonu.

 Pomáha pri reumatizme, zvyšuje tvorbu stavebných častí chrupkovitého 

tkaniva, stimuluje rast vlasov a nechtov.

 Urýchľuje hojenie rán po chirurgických zákrokoch, spáleninách. Osoží pri všetkých 

druhoch rekonvalescencie. 

 Zvyšuje sexuálnu výkonnosť

 Vplyv na obehový systém: posilnenie ciev pri kŕčových žilách a hemoroidoch.  

„ ...každý kto sedí a aktívne zapája do činnosti svoje mozgové bunky by 

mal  vyskúšať gotu-kolu. 



„Gotu kola“  [goutu kola] Centella asiatica

Gotu-kola je dostupná v štátoch Európskej únie samostatne v kapsliach alebo spolu 

s inými rastlinnými extraktmi.

UPOZORNENIE :

• neodporúča sa pre deti do dvoch rokov, tehotné a dojčiace ženy, starších ľudí a  

epileptikov. Podobné obmedzenie platí aj pre svetlovlasých a osoby s alergickou 

reakciou na slnečné žiarenie.

• Rastlina absorbuje všetky dostupné látky zo zálievky a substrátu – má veľmi  

bohaté minerálne zloženie  preto je nutné využívať len overene kvalitné zeminové 

zmesi a nezávadnú vodu











Bolo mi potešením odovzdať Vám zaujímavé 

informácie 

a umožniť Vám dopestovať si niektoré z týchto 

užitočných rastlín.

Ďakujem za pozornosť             Ing. Robert GREGOREK, PhD.


