
100% kokosový olej se pro své unikátní vlastnosti řadí mezi oleje s velmi širokým spektrem vnitřního i vnějšího vyu-
žití. Je vhodný na vaření i ke kosmetickým účelům a masážím. Pro své výjimečné schopnosti je vyhledávanou alter-
nativou běžně užívaných pokrmových tuků.Lze jej používat na vaření i pečení sladkých i slaných pokrmů. Je výtečný 
do sladkého pečiva i koláčů. Stejně tak je vhodný k masážím i péči o pleť, na kožní problémy, vyrážky, popáleniny, 
otoky, ekzémy i plísňové infekce. Je protizánětlivý i antiseptický.

VÝHODY KOKOSOVÉHO OLEJE JAKO POTRAVINY:
• má lahodnu chuť i vůni
•  je velmi snadno stravitelný
•  neobsahuje oproti jiným tukům cholesterol
•  neusazuje se v těle
•  odbourává v těle kvasinky, bakterie a viry
•  obsahuje mnoho minerálů, proteinů, 
 vysoce nasycené glyceridy kyseliny laurové, 
 palmitové a stearové

Kokosový olej obsahuje kyselinu 
lauerovou, která je obsažena například 
i v mateřském mléce, kde  slouží jako snadno 
stravitelná složka a zároveň má za úkol chránit imunitní 
systém kojeného dítěte proti virům a infekcím. Stejně tak 
je tomu i s užíváním kokosového oleje jako přírodního 
antibiotika proti virům a infekcím. Zároveň kyselina lauerová urych-
luje metabolismus. Z toho důvodu je kokosový olej doporučován 
při redukční dietě (stačí 2-3 kávové lžičky denně). Trávení kokoso-
vého oleje se podobá trávení sacharidů. Rozkládá se na glukózu, která 
je významným zdrojem energie. Proto je například oblíbené úžívání  
u sportovců a diabetiků. Dále je prokázán vliv kokosového oleje  
na tvorbu hormonu (thyroxinu) štítné žlázy, díky tomu kokosový olej  
zpomaluje stárnutí buněk.

VÝHODY KOKOSOVÉHO OLEJE
 JAKO KOSMETIKY:
• hydratuje a zabraňuje vysychání pokožky
• regeneruje pokožku po opalování
• ochraňuje pleť a rty před mrazem
• zklidňuje citlivou i alergickou pokožku
• je vhodný jako balzám po holení
• podporuje růst a kvalitu vlasů

100% kokosový olej je určen především pro suchou a rozpraskanou kůži. Je tedy vhodný na ekzémy. Stejně tak je dopo-
ručován na vysušenou pokožku v mrazech nebo po opalování. Díky obsahu přirozených antioxidantů ničí bakterie, viry  
i kvasinky. Proto se kokosový olej doporučuje jako desinfekce při poraněních či otocích. Pro svou jemnou vůni je použí-
ván k masážím celého těla. Pokožku krásně zvláční a zanechává ji hladkou a pružnou. Neopomenutelným využitím je při 
vlasových zábalech. Odstraňuje lupy a zabraňuje lámavosti vlasů.
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Mandlový olej:
obsahuje vitamíny ( A,E ), minerály (draslík, váp-
ník, hořčík, fosfor, síru a nikl), glyceridy (kyselina 
olejová – 80%, linolová – 15%, palmovitá a my-
ristová), sacharózu a aspargin.
 Podle ajurvédy (tradiční indická medicína) 
patří mezi drahé, luxusní a hlavně nejkvalitnější 
oleje pro své účinky na lidský organismus. 

Odstraňuje pocity úzkosti, neuralgii a také od-
straňuje toxiny z těla. Čistí krev a působí proti 
předčasnému stárnutí. 
Mandlový olej se používá zejména ve studené 
kuchyni k přípravě salátů, dresinků a pro zjem-
nění jídel. Jelikož je hodně sytý, dává se ho men-
ší množství než jiných olejů. Ajurvéda mandlový 
olej doporučuje jako nervové tonikum pro dobrý 
spánek. Jednu čajovou lžičku oleje smíchanou 
s šálkem mléka vypít těsně před spaním.
 Mandlový olej je rovněž výborný pro kos-
metické účely. Zejména na masáže celého těla  
i obličeje a hlavy (shirodhary). Také je  účinný při 
natažení svalů či vazů nebo při masážích posilu-
jících nervy. Pomáhá znamenitě při spáleninách 
a otocích na kůži. Účinně ošetřuje hrubou, po-
praskanou a suchou kůži, ekzémy či akné.


