
AROMA & ÍZ
Egy csésze 

CORDYCAFE!
Természetes kávé gazdag 
összetevőkkel:
Cordyceps
Goji bogyó
Reishi gomba
Ginszeng



CORDYCAFE – MI IS AZ?

CordyCafe = instant kávé
Cordyceps sinensis, goji bogyó, 
reishi gomba és ginszeng kivonat

Elkészítése egyszerű, magas minőségű 

kávébabból:

Robusta (80%) & Arabica (20%).



COFFEA ARABICA 

• Már megint nem tudsz aludni?

• Szeretnéd, ha jobban vágna az eszed?

• Megint kevés az energiád?

• Már a kávé illatától is kevésbé érzed magad stresszesnek?

• Boldogabbnak szeretnéd érezni magad?

• Szeretnéd sportosnak érezni magad?

• Miért nem tartasz egy kis szünetet egy finom itallal mellett?

Mi a megfelelő válasz? 

Igyál most rögtön egy csésze

CordyCafet!

CORDYCAFE – MIKOR VAN SZÜKSÉGED RÁ? 



ROBUSTA  kávé

• Nyugat-Afrika = a kávé eredete

• Magasabb koffeintartalom 

(közel kétszer annyi, mint az 

Arabicában)

• Klorogénsavat tartalmaz, mely 

erős antioxidáns 

• Robusta az eszpresszó 

szerelmeseinek 

• Finom ízvilág egy csipetnyi 

kesernyés aromával



ARABICA kávé

• Több mint 1000 éve termesztik

• Kevesebb koffein, mint 

bármely más kávéfajtában.

• Lágy és kevésbé kesernyés íz

• Arabica = a legmagasabb 

minőségű kávé szinonímája

• Etiópia = a kávé eredete

• A világ legkülönlegesebb és 

leglenyűgözőbb kávéja



KOFFEIN – MI IS AZ? 

• segít a koncentráció javításában

• segít az éberség növelésében

• hozzájárul az állóképesség 

növeléséhez és az erőlködés 

csökkentéséhez a testedzés során



CORDYCEPS – MI IS AZ?

Cordyceps sinensis: 

• ez a gomba a Clavicipitaceae családjába tartozik

• Tibet alpesi régióiban terem

• az elmúlt 1200 évben a Hagyományos Kínai 
Medicina "csodagombája" néven emlegetik



CORDYCAFÉ – WHY YOU NEEDED?

COFFEA ARABICA 

CORDYCEPS – FŐBB HATÓANYAGOK

CORDYCEPIN
ADENOSINE

CORDYCEPS
Egyéb hatóanyagok: 

• poliszacharidok

• cordycepinsav

• A-, B-, C-, E-vitaminok 

• 16 aminosav 

• szuperoxid-dizmutáz (SOD) 

• cink

• szelén 

• magnézium

• vas

• kálium



CORDYCEPS 
a HAGYOMÁNYOS KÍNAI MEDICINÁBAN

• A kínai gyógynövény-gyógyászat szakértői 

nagyra tartják.

• A forgalmazott növény a következő 

koncentrációban tartalmaz hatóanyagokat: 

adenozin 1500-3700 (μg/g), kordicepin 100-4000 

(μg/g). 

• A Cordyceps sinensis poliszacharidokat, D-

mannitot, szterolokat, vitaminokat (A, B, C, E), 16 

aminosavat és ásványi anyagokat, pl.: káliumot, 

vasat, magnéziumot, cinket, szelént tartalmaz.



GOJI BOGYÓ KIVONAT

• A Goji bogyókat Ázsiában már több mint 2000 éve fogyasztják 

hagyományos gyógynövényként és a Föld egyik legtáplálóbb

gyümölcseként!

• A Goji bogyó az egyik legerősebb antioxidáns. 16 aminosavat, C-

vitamint, B-vitaminokat, telítetlen zsírsavakat, mikro- és 

makroelemeket, flavonoidokat tartalmaz.

• A Goji bogyó a zeaxantin természetes forrása - karotinoid

(semlegesíti a szabad gyököket, védi a szemet és megelőzheti az 

időskori makuladegenerációt), természetes zsírban oldódó növényi 

pigmentek, melyek jelenléte az emberi szervezetben kizárólag az 

étkezések során fogyasztott mennyiség függvénye. 

A goji bogyó jelenléte adja a kávé egyedi tulajdonságait, és ha ilyen 

kávéval kényezteted szeretteidet, szeretettel halmozod el őket. 

A természet megosztásával a legjobbat adod.



COFFEA ARABICA 

REISHI KIVONAT

• A reishi gomba Ázsia különböző forró és nedves területein nő, és több mint 

4000 éve használják gyógyászati célokra. 

• A Hagyományos Kínai Mediciná-ban "a halhatatlanság gombájának" 

nevezik.

• Hozzájárul az LDL-koleszterin normál szintjének fenntartásához a vérben.

• Hozzájárul az egészséges keringési funkció fenntartásához.

• A reishi gomba rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, többek 

között vasat, magnéziumot, kalciumot, cinket, rezet, mangánt és 

germániumot. Különösen fontos az úgynevezett poliszacharidok (béta-

glükánok) és triterpének jelenléte is, amelyek napjaink gyógyászatában is 

nagy jelentőséggel bírnak. 



COFFEA ARABICA 

GINSZENG KIVONAT

• A ginzeng a Hagyományos Kínai Medicinában használt egyik legrégebbi
növény, amely számos jótékony tulajdonságának köszönhetően a nyugati 
világban is szerepet kapott.

• Az úgynevezett adaptogénekhez tartozik - ez a kifejezés az alternatív 
gyógyászatból származik.

• Az adaptogének története 1947-ben kezdődött, amikor Nyikolaj 
Vasziljevics Lazarev orosz tudós az "adaptogén" kifejezést használta 
néhány ritka, egyedülálló hatású anyagra.

• Ahogy a neve is mutatja, az adaptogén olyan anyag, amely segít a 
szervezetnek alkalmazkodni a kedvezőtlen környezeti feltételekhez.

• Napjainkban adaptogén növényeknek azokat tekintik, amelyek 
normalizáló hatással vannak az emberi szervezetre, nem stimulálják túl, 
de nem is blokkolják annak normál funkcióit, hanem inkább tonizáló
hatásúak. 

• A ginszenggyökér számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, 
ami ideális kiegészítője a napi egészséges táplálkozásnak.



CordyCafe hozzásegít

• jóllétedhez

• a magaddal és másokkal 

való törődéshez

• a kellemes időtöltéshez

• étrendkiegészítéshez

Mindezeket és még ennél is 

többet találsz egy aromás és 

ízletes csésze kávéban. 



CORDYCAFE

Ajánlott napi adag:
- Keverj össze 1 tasak 
Cordycafét (150-200ml) forró 
vízzel (80-100°C)
- Fogyassz napi 1-2 tasakkal

Tartalom: 12 tasak x 16g

Instant kávé 4,110 g

- koffein - 144 mg

Cordyceps sinensis por 0,200 g

- adenozin - 1,2 mg

Goji bogyó kivonat 0,100 g

Reishi kivonat 0,040 g

Ginszeng kivonat 0,040 g

HATÓANYAGOK 2 tasakban 



TIENS CORDYCAFE
Indítsd energikusan a napod! 

Töltsd fel szervezeted egy csésze

ERŐTELJES KÁVÉVAL!


