
AMALAKI (embilica officinalis)
(známé také jako amla nebo indický angrešt) 

Amalaki je drobné indické ovoce, které je nejbohatším přírodním zdrojem antioxidantů a vitamínu C. Obsahuje až dva-
cetkrát vyšší množství vitamínu C než citrusové plody. (Množství vitamínu C ve 100 g Amalaki = 15 kg jablek nebo 
2 kg pomerančů nebo 6 kg banánů.) Amalaki obsahuje široké spektrum antioxidantů (látky snižující běžný oxidační 
proces, který má na svědomí stárnutí a odumírání buněk), bioflavonoidů (vitamíny podporující odolnost buněčných 
stěn proti pronikání škodlivých látek v podobě volných radikálů) a silnou koncentraci životně důležitých esenciálních 
aminokyselin. Je bohaté na množství minerálních látek jako je vápník, železo, fosfor, chrom, zinek, měď a vitamínů jako 
karoten, vitamín B1, B2 a vitamín C, široké spektrum již zmíněných bioflavonoidů (vitamín P). Zároveň obsahuje velké 
množství vlákniny a esenciálních aminokyselin. 
TŘI KOUSKY SUŠENÉHO AMALAKI POKRYJÍ DENNÍ DÁVKU VITAMÍNU C

AMALAKI JAKO POTRAVINA 

• Podporuje imunitu (obranyschopnost) organismu
• Pomáhá likvidovat viry, bakterie a další parazity 
• Má protizánětlivé účinky
• Ulevuje při zažívacích potížích, přiznivě působí 
 při překyselení žaludku a zácpě
• Používá se také při potížích s hemeroidy
• Napomáhá podporovat zdravou funkci ledvin 
 a močových cest 
• Snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu a glukózy v krvi 
• Podporuje zdravou funkci kardiovaskulárního systému
• Pomáhá čistit krev a tvořit červené krvinky
• Posiluje mozkovou činnost 
• Vede k posílení vlasů, kostí, zubů, působí proti revmatoidní 

artritidě a osteoporóze
• Rovněž potlačuje rakovinné bujení 

AMALAKI (AMLA) V KOSMETICE

Amla prášek (prášek z rozemletého sušeného amalaki) 
se používá jako přírodní kondicionér a maska na vlasy.
Pravidelnou aplikací dosáhnete velmi dobře patrné změny 
kvality vlasů. 

• zanechá  vlasy lesklé, poddajné a pružné.
• stimuluje vlasové kořínky
• je velmi užitečný pro zastavení vypadávání vlasů.
• zpomaluje šedivění vlasů
• omezuje tvorbu lupů
•  můžete přidávat ke své oblíbené henně
 (přírodní barvě na vlasy) 
 pro zvýšení regeneračních vlastností henny



Černá sůl, v Indii nazývaná kala nimak je zvláštní druh nerafinované vulkanické kamenné soli. Těží se v so-
pečných oblastech Indie a Pákistánu. 
Je to 100% přírodní sůl neobsahující přidané látky (např. jód) standardně obsažené v bílé kuchyňské soli. 
Ve skutečnosti je růžovo-šedá díky vysokému obsahu železa a jiných minerálů. Chemicky je černá sůl chlorid 
sodný se železem. Je typická svojí vůní a chutí po sirnatých minerálech, to způsobuje chuť po vajíčkách, což 
ocení především vegetariáni či vegani. Podle tradiční indické ajurvédské medicíny má černá sůl mnoho účinků 
na lidský organismus:

Použití:
V kuchyni se používá do slaných 
nápojů, ovocných šťáv a do luštěnin, hodí se též 
do omáček, pikantních pochutin, do salátů, zálivek 
nebo na chlebíčky či jiné pečivo. 
Používá se například také jako koření do tofu (sojový sýr), 
aby napodobila vaječný salát. 

ČERNÁ SŮL (Kala Nimak) 

• Pomáhá při trávení a čištění střev
• Pomáhá při plynatosti či nadýmání a také pálení žáhy
• Je vhodná pro lidi s vysokým krevním tlakem, 
 protože neobsahuje tolik sodíku a nezvyšuje tedy 
 obsah sodíku v krvi
• Je vhodná pro lidi, kteří dávají přednost nesolené stravě
• Má také omlazující účinky
• Zlepšuje zrak 


