
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

Dovozce a distribuce v ČR: D N M company s.r.o., 768 04 Střílky, 
hot line : 731 479 954, info@dnmcompany.cz, www.dnmcompany.cz

AMALAKI
vysoký obsah vitamínu C


