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WurzelKraft®
Rostlinný granulát s ovocem, květovým pylem, 

bylinami a zeleninou

AlcaVie® · granules fins végétaux prêts à la consommation 
avec fruits, pollen, plantes aromatiques et légumes

AlcaVita® · granulato fino vegetale con frutta, polline,  
erbe aromatiche e verdure, pronto per la consumazione

Vylepšená 

receptura
vyvážená chuť

jemná konzistence

lehká stravitelnost

Leserliebling

DE-144-003

p
-jentschura.com
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Die WurzelKraft Philosophie„Unser Organismus braucht 
alles. Aber nur Gutes und von 

allem Guten nur wenig.“Dr. h.c. Peter Jentschura

Die WurzelKraft Philosophie„Unser Organismus braucht 
alles. Aber nur Gutes und von 

allem Guten nur wenig.“Dr. h.c. Peter Jentschura

Filozofie  WurzelKraftu„Náš organismus potřebuje  
vše, a to dobré využije nejlépe v malých dávkách.“

Dr. h. c. Peter Jentschura
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Všechno dobré ve správném poměru 

Mimořádné síly přírody v  kombinaci s  neomezeným 
množstvím vitamínů, minerálních látek, fytochemi-
kálií a dalších prvků se drogistům a přírodovědcům 
Dr. h.  c. Peteru Jentschurovi a Josefu Lohkämperovi 
podařilo spojit do jediného produktu. Je jím Wurzel-
Kraft s nespočtem látek a energií z  více než 100 rostlin 
pro naše tělo, orgány a jejich funkce.

Filozofie  WurzelKraftu„Náš organismus potřebuje 
vše, a to dobré využije nejlépe v malých dávkách.“

Dr. h. c. Peter Jentschura
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Rostliny jakožto živá potrava jsou člověku k dispozici 
odpradávna. Náš organismus se vyvíjel po tisíci-
letí v souladu s přírodou a rostlinné výživě se 
dokonale přizpůsobil.

Každá rostlina je sama o sobě cenná, ale ob-
sahuje pouze látky typické pro její druh. Teprve 
cílená kombinace mnoha rostlin nám poskytne celé 
bohatství rostlinné říše. Proto WurzelKraft představuje 
geniální směs, ve které je zkombinováno více než 100 
vybraných rostlin.

Rozmanitost živin Wurzelkraftu je jedinečná 
a  omnimolekulární, tj. obsahující co nejvíce látek.

Už Hildegarda z Bingenu hovořila o důležitosti životní síly, která je vlastní 
všem rostlinám, zvířatům a lidem. Tato síla byla nazývána „viriditas“ neboli 
Zelená síla. Latinsky znamená viridis zelená. Zelená je planetární 
barva životní síly a díky této síle je naše planeta pokrytá flórou, 
travinami a plody zelené barvy. Květ na víčku WurzelKraftu sym-
bolizuje přechod životní síly z  kosmu do rostliny. Pro lidi je tento 
přípravek skutečným darem z  nebes.

Zelená je planetární barva životní síly.

WurzelKraft – a vše funguje!
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Základní kámen pro vývoj WurzelKraftu položila rodina přírodních léčitelů Leisen. Mat-
thias Leisen a jeho dcera Katharina Vanselow-Leisen po desetiletí pilně zkoumali, které 
typické prvky obsahují nejrůznější rostliny. Po dohodě s paní Vanselow-Leisen 
Dr.  h.  c.  Peter Jentschura a Josef Lohkämper na toto obsáhlé vědění navázali 
a dále pokračovali ve svých vlastních bádáních. Zkombinovali více než 100 vyb-
raných rostlin a vytvořili tuto cennou potravinu – WurzelKraft.

Receptura je rozhodující

Každá lžíce WurzelKraftu  
je dárkem z  truhly  

pokladů naší přírody

„Ponechte stravu co možná nejpřirozenější!“ Jen tak může organismus nejlépe 
využít živiny, které zná již po staletí. Podle této zásady nutričního specialisty a vědce 
Wernera Kollatha probíhá výroba Wurzelkraftu. Rostliny obsažené ve Wurzelkraftu se 
sklízí a šetrným způsobem suší, takže obsah surového podílu je více než 50 %. Poté se 
jemně nařežou, melou nebo granulují a míchají s ostatními rostlinnými surovinami. 
Vše probíhá ve vlastní výrobě založené na pečlivé ruční práci.
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Hořkosladké pokušení
Rozmanitost rostlin zajišťuje harmonickou a jedinečnou hořkosladkou chuť. Nový jemný gra-
nulát v  sobě skrývá potěšení pro labužnické jazýčky všech generací.

Výhody produktu:

Nový WurzelKraft

Vylepšená receptura
Nyní s  ještě vyšším podílem  
zásadotvorných minerálních látek.

•	 vyšší	podíl	bylin	(4,8	%	místo	2,8	%)	
•	 vyšší	podíl	zeleniny	(2,8	%	místo	1,6	%)
•	 vyšší	podíl	hořkých	bylin

biologický bezlepkový bez laktózy

bez přidaného cukru
(obsahuje pouze 

přirozeně se vyskytující cukry)

bez konzervač-
ních látek

bez umělých
aromat

HOŘKÉ LÁTKY – PŘIROZENÁ 
BRZDA CHUTI NA SLADKÉ!

Jsou obsaženy v  bylinách:
· Zeměžluč nať
· Pampeliška list
· Chmel list
· Artyčoky nať
· Řebříček nať
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KVĚTOVÝ PYL JABLKO DÝŇOVÁ SEMÍNKA LÍSTKY MEDUŇKY

POTOČNICE LÉKAŘSKÁ MRKEV LUPINA SLADKÉ MANDLE

BRUSINKY AMARANT ČERVENÁ ŘEPA KVĚTY LEVANDULE

LÍSTKY KOPŘIVY VLAŠSKÉ OŘECHY TYMIÁN LÍSTKY ESTRAGONU



Receptura WurzelKraftu poskytuje vzácné bohatství cenných rostlin. Na základě jejich cílené 
kombinace v něm jsou obsaženy hodnotné vitamíny, minerální a další látky, které organis-
mus potřebuje pro své funkce.

 WurzelKraft posiluje orgány
 Účinkuje se silou a látkami z více než 100 rostlin

 

 Podporuje zejména:

nervy

slinivka 

játraplíce
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Více než 100 cenných látek v jednom produktu

Ideální pro duševně pracující, děti, sportovce, mladé lidi, těhotné a kojící matky, 
seniory. Dále je vhodný při celulitidě, vypadávání vlasů, stresu atd.

srdce

pokožka

krev

ledviny

střevažlučník žaludek

močový měchýř

vlasyimunitní 
systém

kosti
a klouby

nehty
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Květový pyl – zlato včel
Květový pyl, který je důležitou hlavní složkou 
WurzelKraftu, je bohatý na přírodní vitamíny, mi-
nerální látky, aminokyseliny a také enzymy.

Ovoce	 25,8	 %	 (jablko*,	 mango*,	 ananas*,	 borůvky*,	 plod	 aceroly*,	 pomeranč*,	 brusin-
ky*,	ostružiny*,	meruňky*,	kůra	pomeranče*,	brusinky*,	kůra	citrónu*),	květový	pyl*	17 %,	
dýňová	 semínka*,	 lupina*,	 slunečnicová	 semínka*,	 kešu*,	 sladké mandle*,	 byliny	 4,8 %	
(kořen	 lékořice*,	 pampeliška	 list*,	 chmel	 list*,	 pohanka	 nať*,	 kořen	 galgánu*,	 česnek	
medvědí	nať*,	kopřiva	list*,	lněná	semínka*,	kořen	libečku*,	rozmarýn	listy*,	tymián*,	yzop	
nať*,	estragon	 listy*,	eukalyptus	 listy*,	 listy	meduňky*,	přeslička	nať*,	 řebříček	nať*,	vinné	
listy	zelené*,	artyčok	nať*,	bazalka	listy*,	saturejka	nať*,	potočnice	lékařská*,	kopr*,	sporýš	
listy*,	bezové	květy*,	rybíz	listy*,	levandule	květ*,	lípa	list*,	lípa	stříbrná	květ*,	plicník	nať*,	
meduňka	nať*,	listy	pomeranče*,	mateřídouška	nať*,	kopřiva	nať*,	ostružina	list*,	jahodník	
listy*,	maliník	 list*,	 lichořeřišnice	nať*,	citrónová	tráva*,	kukuřičné	vlasy*,	majoránka*,	růže	
okvětní	lístek*,	celerové listy*,	zeměžluč	nať*,	kerblík	listy*),	zelenina	2,8	%	(červená	řepa*,	
zelné	 listy*,	červená	čočka*,	mrkev*,	černá	ředkev*,	cuketa*,	chřest*,	cizrna*,	 fazole*,	bro-
kolice*,	křen*,	 špenát*,	cibule*),	pohanka*,	 jáhly*,	vlašské ořechy*,	 koření*,	 topinambur*,	
amarant*,	šípek*,	semena	kopru*,	jádra	granátového	jablka*, pistácie*
*	 Původ	z	ekologického/biologického	zemědělství 
	 DE-ÖKO-064 
	 CZ-BIO-004

Složení WurzelKraftu
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Unikátní receptura

WurzelKraft boduje díky hodnotným přísadám z kon-
trolovaného biologického zemědělství a nadchne 
jedinečným chuťovým zážitkem.

Pro zachování vitamínů, enzymů, aminokyselin a jiných 
cenných obsažených látek se WurzelKraft přidává do pokrmů
až po jejich ochlazení na běžnou teplotu podávaného jídla.

!
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„Příroda 

je nejlepší 

lékárnou“

Sebastian Kneipp

„Příroda 

je nejlepší 

lékárnou“

Sebastian Kneipp
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WurzelKraft – zásaditý požitek,
posiluje a čistí

K   vytvoření WurzelKraftu se Dr. h. c. Peter Jentschu-
ra inspiroval přírodou a využil své více jak třicetileté 
znalosti o  bylinách a jejich léčivé síle.

WurzelKraft pro vás vyrábíme láskyplně a ručně v naší 
továrně v  Münsteru. Dbáme na co nejpřirozenější 
zpracování surovin a důkladné balení. Pro WurzelKraft 
vybíráme pouze ty nejlepší suroviny z nejbližších ob-
lastí. Vždy se snažíme optimálně chránit přirozenou 
rozmanitost, kvalitu minerálů, vitamínů a fytochemiká-
lií stejně jako biologické využití pro organismus. 

WurzelKraft je složený ze 100 rostlin pocházejících 
z  ekologického-biologického zemědělství a neobsa-
huje ani geneticky modifikované a ozařované suroviny. 
Je výhradně založen na filozofii „Clean-Eating“ a „Free 
from“.

M
en

s 
sa

na in corpore pu
r

o
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Požitek z  lahodného salátu

Namíchejte si například salát s červeným 

zelím, okurkou, rajčaty, paprikou a ovčím 

sýrem. Na dresink doporučujeme citrono-

vou šťávu, rostlinný olej, med, bylinkovou 

sůl a samozřejmě WurzelKraft.
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Rozmanité lahodné pomazánky
Rychle a snadno na stole: plátky chleba s  různými pomazánkami a posypané Wurzel-Kraftem.

Tip: Lahodné rostlinné pomazánky si můžete také koupit.
Tyto a další recepty najdete na:  
www.regenerujte.cz

DOMÁCÍ
PAPRIKOVO-OŘECHOVÁ

POMAZÁNKA

DOMÁCÍ
DIP 

Z  DATLÍ
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Koření života
Dopřejte si WurzelKraft také k obědu 

a k večeři. Lžičku granulátu přidejte do ze-

leninových jídel nebo polévek. Získáte tak 

extra dávku kvalitních živin.
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Tyto a další recepty najdete na:  
www.regenerujte.cz

Namixujte si zelené smoothie
Jednoduše a rychle připravené nápoje pro ty, kteří myslí na své zdraví. Smoothie mají rozmanitou chuť a jsou dobře stravitelné. Je-jich výživovou hodnotu ještě zvýšíte přidáním 1–2 čajových	lžiček	WurzelKraftu.
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Zkušenosti s  WurzelKraftem

Omnimolekulární přírodní potravina doprovází všechny členy rodiny napříč generacemi 
v každodenním	životě,	sportovce	i	duševně	pracující.	WurzelKraft	splňuje	nejvyšší	standardy	
kvality a trvale přispívá k síle, vitalitě a správné funkci tělesných orgánů.  

Dr. med. Ulrich Frohberger
Specialista na ortopedii a sportovní medicínu,  Münster

„Vyvážená strava je důležitá pro celkové udržení zdraví. WurzelKraft našemu 
organismu komplexně dodává celou řadu životně důležitých látek a skvěle doplní 
dnešní převážně jednotvárné stravovací návyky.“

Astrid Timmel
34 let, odbornice na výživu, Salzgitter

„Není nic lepšího než WurzelKraft. Jako jediný totiž obsahuje tak velké 
spektrum zdravých přísad a bez umělých dochucovadel.“

Julia Loser
31 let, terapeutka ze Švýcarska

„Jsem vždy překvapena, jak mi po lžíci WurzelKraftu  
mizí chutě na sladké.“

Karoline Dohr
60 let, dálková běžkyně,  Voitsberg

„Již 10 let používám WurzelKraft a pozoruji lepší kondici a rychlejší 
 regeneraci. V mé každodenní stravě se tento granulát stal 
 nepostradatelným.“

Jörg Amrhein
48 let, model a herec,  Bremen

„WurzelKraft dodá sílu bez ohledu na věk. Jeho skvělá chuť může být 
 navíc  snadno začleněna do jakékoliv stravy. Dokonalý požitek!“
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WurzelKraft – 
zdravá matka, zdravé dítě

Čerstvou	 zeleninu,	 saláty	 a	 ovoce	 doplňujte	Wurzel-
Kraftem, protože tyto potraviny dnes již neobsahují do-
statek přírodních vitálních látek nezbytných pro zdraví 
matek a malých dětí.
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Děti a dospívající pro svůj růst potřebují mnoho vitamínů a minerálních látek. Proto je
důležité, aby přicházely do styku s vysoce kvalitními potravinami již od narození. Zapojte své
děti do přípravy jídel a objevujte oblíbené recepty z WurzelKraftu.

VHODNÝ KE KAŽDÉMU TYPU SNÍDANĚ
Ať už je to nápoj, kaše nebo pečivo, WurzelKraft může být přidán do jakékoliv oblíbené 
snídaně. Jídlo připravte, posypte, zamíchejte a vychutnejte.

Přidejte do smoothie: 
rozmixujte ovesný nápoj 
například s banánem 
nebo s  jiným ovocem, 
přidejte	1–2	lžičky	
Wurzel Kraftu a energe-
tický nápoj je připraven.

Tip: 
Zbyla vám kaše ze 
směsi MorgenStund’? 
Stačí ji rozmixo-
vat s rostlinným 
nápojem, ovocem 
a Wurzel Kraftem.

Dětská strava – čím pestřejší, tím lepší

BUďTE KREATIVNÍ!
Děti jedí očima. Ozdobte proto dětmi oblíbené pokrmy ovocem. 

Veselý obličej z   banánu, bobulí a jablka nadchne každé dítě. 

Vylepšíte-li jej ještě WurzelKraftem, vaše dítě získá extra porci 

výživných látek a dobrou náladu.

JEDNODUŠE VMÍCHEJTE TROCHU 
WURZELKRAFTU
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Pro chytré děti

Každá lžička WurzelKraftu je stejně hodnotná jako 
malý salát a dětem poskytuje dostatek energie pro 
chví le strávené v mateřské školce, ve škole i ve volném 
čase. Zlepšuje paměť i schopnost soustředění, a tím 
napomáhá k úspěšnému studiu.
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Pro nejlepší výkony

Zejména sportovci mají zvýšenou spotřebu minerál-
ních látek, vitamínů a sekundárních rostlinných látek, 
které musí být obsaženy v jejich stravě. WurzelKraft jim 
přirozenou cestou dodává nezbytné živiny z více než 
100 rostlin. Ro
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Zásaditě fit zvládnete všední den!

WurzelKraft je cenným přínosem v každodenní výživě napříč generacemi.

 Super start do nového dne:	 	snídaňová	kaše	MorgenStund‘	vylepšená	2	čajovými	
lžičkami WurzelKraftu vás udrží ve formě po celý den.

 Pryč s polední únavou: 	 	2	čajové	lžičky	WurzelKraftu	dejte	na	salát,	brambory,	jáhly,	
pokrm z quinoi nebo rýže.

 Pro posilnění v průběhu dne:   WurzelKraft přidejte do ovocné šťávy s vodou nebo si ho 
vychutnejte samotný s malou sklenicí vody.

 Speciální večeře:   pomocí WurzelKraftu dodejte specifickou chuť a výživovou 
hodnotu polévce nebo dušené zelenině.

 Tip:   Když vás přepadne chuť na čokoládu nebo sušenky, 
dejte si lžičku WurzelKraftu. U mnoha lidí to zabere a chuť 
na sladké pomine. Vyzkoušejte si to sami!

WurzelKraft – základ 
Jentschurovy zásadité kúry 

Doporučujeme vynikající kombinaci
WurzelKraftu s bylinkovým čajem
7x7 KräuterTee a zásaditou minerální
koupelovou solí MeineBase!
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Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.
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Výživové hodnoty WurzelKraftu

1	doporučené	denní	množství	(GDA)	pro	dospělého	člověka	(8400	kJ/2000	kcal)
2 množství přirozeně se vyskytujícího cukru
3 vitamíny, minerální látky a aminokyseliny pocházejí z  přírodních surovin
4 % NRV = nutriční referenční hodnoty pro denní přísun vybraných vitamínů pro průměrného dospělého člověka

Vitamíny3 na 100 g

Vitamín E 10,10	mg	(84	%)4

Vitamín K1 40,40	µg	(54	%)4

Vitamín C 104	mg	(130	%)4

Thiamin 0,34	mg	(31	%)4

Riboflavin 0,60	mg	(43	%)4

Niacin 4,16	mg	(26	%)4

Vitamín B6 0,42	mg	(30	%)4

Kys. listová 87,10	µg	(44	%)4

Kys. panthotenová 1,25	mg	(21	%)4

Biotin 27,40	µg	(45	%)4

Minerální látky3 na 100 g

Draslík 845	mg	(42	%)4

Vápník 183	mg	(23	%)4

Fosfor 350	mg	(50	%)4

Hořčík 158	mg	(42	%)4

Železo 8,69	mg	(62	%)4

Zinek 2,60	mg	(26	%)4

Měď 0,80	mg	(80	%)4

Chróm 22,00	µg	(55	%)4

Aminokyseliny3 na 100 g

Threonin 580	mg

Lysin 840	mg

Valin 780	mg

Leucin 1180	mg	

Isoleucin 690	mg

Phenylalanin 770	mg

Tryptophan 170	mg	

Methionin 330 mg

Spotřeba
při 3 ČL denně

	 60	g		=	cca	1	týden
	 150	g		=	cca	2	týdny
	 300	g		=	cca	4	½	týdne
	 600	g		=	cca.	9	týdnů
	1650	g	=	cca	24	týdnů

Výživové hodnoty na 100 g

Energetická hodnota 1756	kJ	/	420	kcal	(21	%)1

Tuky 17,5	g	(25	%)1

– z  toho nasycené mastné kyseliny 2,6	g	(13	%)1

– z  toho mononenasycené mastné kyseliny 7,1	g

– z  toho polynenasycené mastné kyseliny 7,8	g

Sacharidy 42,1	g	(16	%)1

– z  toho cukr2 26,2	g	(29	%)1

Vláknina 14,4	g

Bílkoviny 16,5	g	(33	%)1

Sodík 0,03	g	(<	1	%)1
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Správná velikost pro každou příležitost

1650 g – balení pro rodiny, 
 sportovce nebo oddíly

60 g – praktické balení 
do  kabelky nebo na cesty

NOvé bAleNí!

WurzelKraft – každá lžička jemného omnimoleku-
lárního granulátu je potěšením pro celý organismus

Ideální skladování: Pro ochranu cenných obsahových látek se 
WurzelKraft plní do sklenic, které ho chrání před světlem, vzdu-
chem a jsou teplotně stálé. Pro dlouhodobé zachování kvality 
doporučujeme skladovat WurzelKraft na chladném a suchém místě.

!
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Rádi Vám poradíme!
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Jentschura International GmbH
Otto-Hahn-Strasse 22 - 26 • D-48161 Münster

Tel.: +49 (0) 25 34 - 97 44-0 • Fax: +49 (0) 25 34 - 97 44-44
E-mail: info@p-jentschura.com

Výhradní distributor produktů P. Jentschura v ČR a SR:
AlcaMedica s.r.o.

Střemchová 2473/4, 106 00  Praha 10
Mobil: 00420 775 959 134

E-mail: info@regenerujte.cz

www.regenerujte.cz
www.p-jentschura.com


