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Jagode vsebujejo 
železo, natrij, kalcij, fosfor 

ter vitamine A1, B1, B2 in C, ter 
tako prispevajo k vsesplošnemu 

zdravju. Za rdečo barvo poskrbijo 
pigmenti in antioksidanti, ki ugodno 

vplivajo pri nevtralizaciji prostih radikalov 
v celicah ter zatiranju rakastih celic. 

Vitamin C pripomore ohranjati dober vid 
in pomaga pri proizvodnji kolagena, ki 
daje koži elastičnost. Jagode znižujejo 

holesterol, uravnavajo krvni pritisk 
in delujejo protivnetno pri 

obolenjih sklepov.
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Pistacija vsebuje 
veliko nenasičenih 

maščob, omega 9 maščobnih 
kislin, vitaminov A in E ter vlaknin, 
in tako pomagajo pri uravnavanju 

telesne teže. Dokazano je, da preprečuje 
razvoj sladkorne bolezni in znižuje 

vrednost holesterola v krvi. Pistacija 
pomaga pri proizvajanju hemoglobina 
s čimer ščiti krvne žile in je zdrava tudi 
za srce. Ugodno vpliva na živčevje ter 

krepi imunski sistem. Vitamin E pa 
upočasnjuje staranje in pomaga 

pri glajenju gub ter ščiti pred 
kožnim rakom.
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Mango je odličen vir 
antioksidantov, kalcija, 

magnezija in vitaminov A, B, C, E 
in K ter ugodno vpliva na delovanje 

črevesja in vsesplošno počutje. Hranila 
varujejo debelo črevo in delujejo proti 

rakastim obolenjem prostate ter levkemiji. 
Encimi v sadežu pripomorejo pri razgradnji 
beljakovin, vlaknine pa omogočajo pravilno 

odvajanje. Vitamina A in C poskrbita za 
dober vid in okrepita imunski sistem. 

Kalij v sadežu alkalizira telo in 
uravnava krčenje ter rast 

mišičnega tkiva.
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Lešniki so odličen 
vir kalcija, magnezija, 

vitaminov A, C, E ter K in 
pomagajo pri preprečevanju 

krvožilnih bolezni in srčnih zapletov. So 
pomembni pri nižanju holesterola v krvi 

in znižujejo krvni pritisk. Oreščki izboljšajo 
delovanje možganov, vlaknine pa poskrbijo 

za dobro odvajanje. Vitamin E poskrbi 
za zdrav videz kože, ker ne vsebujejo 
glutena, pa so primerni za vse, ki so 
alergični na glutenska žita. Velika 

količina magnezija in fosforja 
pripomoreta k čvrstim 

kostem.
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Jurka vsebuje ogromno 
antioksidantov, vitaminov 

A, C, D, B-6, B12, beta karoten in 
dokazano ščiti srce in ožilje. Temno 
grozdje pomaga pri diabetesu, saj 

uravnava krvni sladkor ter inzulin in 
pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka. 
Dokazano je, da izboljša koncentracijo 
in spomin ter pomaga pri migrenah in 

demenci. Antioksidanti in vitamin 
C omogočajo elastičnost kože in 

vračajo zdrav in mladosten 
videz kože.
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Bučna semena 
vsebujejo veliko vitaminov, 

kot so provitamin A, vitamini 
B, C in E. Telo krepijo, mu dajejo 

energijo, s svojimi hranilnimi snovmi pa 
pripomorejo k izboljševanju ali ohranjanju 
zdravja. Dokazano je, da bučna semena 
vračajo dobro razpoloženje in odvračajo 

depresivnost. Bučna semena imajo 
pozitiven učinek pri rasti las ter ugodno 

vplivajo na zdravje prostate. Bučno 
olje ima protivnetni učinek in 
pomaga ohranjati zdravo srce 

in ožilje.
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