
AROMĀTS & GARŠA

vienā tasītē

CORDYCAFE!
Dabīgā kafija, kas bagātināta ar:
Kordicepsu, 
Goji ogām, 
Reishi &
Ženšeņs



CORDYCAFE – KAS TAS IR?

CordyCafe = šķīstošā kafija ar 
Cordyceps sinensis, goji ogas, 
reishi and žeņšeņa ekstrakts

Viegli pagatavojamas augstas kvalitātes 

pupiņas: Robusta (80%) & Arabika (20%).



COFFEA ARABICA 

• Tu atkal neesi izgulējies?

• Vēlies, lai prāts būtu asāks?

• Atkal trūkst enerģijas?

• Jau tikai kafijas smarža vien samazina stresu? 

• Gribas justies laimīgākam?

• Un nedaudz līdzīgam atlētamAnd a bit like an athlete would be 

just fine?

• Kāpēc nepaņemt pārtraukumu iedzerot garšīgu dzērienu?

• Stāsta morāle? 

Iedzer tasīti CordyCafe tieši tagad! 

CORDYCAFE – KĀPĒC TEV TO VAJAG? 



ROBUSTA kafija

• Rietumāfrika= kafijas izcelsme

• Lielāks kofeīna saturs

(apmēram divas reizes vairāk 

nekā Arabika)

• Satur spēcīgu antioksidantu 

hlorogēnskābi

• Robusta espresso mīļotājiem

• Izsmalcināta garša ar rūgtuma

piegaršu



ARABIKA kafija

• Audzē vairāk nekā 1000 gadus

• Mazāk kofeīna nekā citās kafijas 

sugās

• Maiga un mazāk rūgta garša

• Arabika = sinonīms vārdam 

augstākās kvalitātes kafija

• Etiopija = kafijas izcelsme

• Unikālākā un izcilākā kafija

pasaulē



KOFEĪNS – KAS TAS IR? 

• palīdz uzlabot koncentrēšanās spēju

• palīdz palielināt modrību

• veicina izturības palielināšanos un 

piepūles samazināšanos slodzes laikā



KORDICEPS – KAS TAS IR?

Cordyceps sinensis: 

• Clavicipitaceae dzimtai piederoša sēne

• aug Tibetas Alpu reģionos

• pēdējos 1200 gadus saukts par TĶM 
“brīnumsēni”



CORDYCAFÉ – WHY YOU NEEDED?

COFFEA ARABICA 

KORDICEPS – GALVENĀS AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS

KORDĪCEPINS
ADENOSĪNS

KORDICEPS Citas aktīvās sastāvdaļas: 

• polisaharīdi

• kordicepīnskābe  

• A, B, C, E vitamīns  

• 16 skābes  

• superoksīda dismutāze 

(SOD)  

• cinks  

• selēns  

• magnijs  

• dzelzs  

• kālijs



KORDICEPS TĶM

• Augstu novērtēts starp ķīniešu herbālisma

speciālistiem

• Komerciālās kultūras satur aktīvās sastāvdaļas 

sekojošās koncentrācijas: adenozīns 1500-3700 

(μg/g), kordicepīns 100-4000 (μg/g). 

• C. sinensis ir polisaharīdi, D-mannīts, sterīni, 

vitamīni: A, B, C, E, 16 aminoskābes un 

minerālvielas, piemēram: kālijs, dzelzs, magnijs, 

cinks, selēns.



GOJI OGU EKSTRAKTS

• Goji ogas Āzijā tiek izmantotas vairāk nekā 2000 gadus kā 

tradicionāls ārstniecības augs un viens no visvairāk barojošajiem 

augļiem uz zemes!

• Goji oga ir viens no spēcīgākajiem antioksidantiem. Tas satur 18 

aminoskābes, C vitamīnu, B vitamīnus, nepiesātinātās taukskābes, 

mikro- un makroelementus, flavonoīdus.

• Goji oga ir dabisks zeaksantīna avots - karotinoīds (neitralizē 

brīvos radikāļus, aizsargā acis un novērš ar vecumu saistītu 

makulas deģenerāciju), dabiski taukos šķīstoši augu pigmenti, kuru 

klātbūtne cilvēka ķermenī ir pilnībā atkarīga no to patēriņa.

Rezumējot, goji ogu klātbūtne piešķir kafijai tās unikālās īpašības, 

un, ārstējot savus mīļotos ar šādu kafiju, jūs sniedzat viņiem 

mīlestību



COFFEA ARABICA 

REISHI EKSTRAKTS

• Reishi sēne aug dažādās Āzijas karstās un mitrās vietās, un to vairāk nekā 

4000 gadus lieto medicīniski.

• TĶM to sauc par "nemirstības sēni".

• Normāla ZBL holesterīna līmeņa uzturēšana asinīs.

• Veicina veselīgas asinsrites funkcijas uzturēšanu.

• Reishi sēnes satur ļoti daudz vitamīnu un minerālvielu, ieskaitot dzelzi, 

magniju, kalciju, cinku, varu, mangānu un germāniju. Īpaši svarīga ir arī tā 

saukto polisaharīdu (beta-glikānu) un triterpēnu klātbūtne, kuriem ir liela 

nozīme mūsdienu medicīnā.



COFFEA ARABICA 

ŽEŅŠEŅA EKSTRAKTS

• Žeņšeņs ir viens no vecākajiem TĶM izmantotajiem augiem, kas, pateicoties 
daudziem labvēlīgajiem efektiem, ir atradis savu vietu Rietumu pasaulē.

• Pieder pie tā sauktajiem adaptogēniem - šis termins, ņemts no alternatīvās 
medicīnas.

• Adaptogēnu vēsture sākās 1947. gadā, kad krievu zinātnieks Nikolajs
Vasiljevičs Lazarevs lietoja terminu "adaptogēns" dažām retām vielām ar
unikālu iedarbību.

• Kā norāda nosaukums, adaptogēns ir viela, kas palīdz organismam pielāgoties 
nelabvēlīgiem vides apstākļiem.

• Pašlaik par adaptogēniem augiem tiek uzskatīti tādi augi, kuriem ir
normalizējoša iedarbība uz cilvēka sistēmu, bet tie pārāk nestimulē vai
neaizkavē tās normālās funkcijas, bet drīzāk darbojas kā toniks.

• Žeņšeņa sakne satur daudz vitamīnu un minerālvielu, kas padara to par 
ideālu papildinājumu ikdienas veselīgam uzturam.



CordyCafe palīdz uzlabot

• Labsajūta

• Rūpes par citiem un sevi

• Patīkami pavadīts laiks

• Uztura bagātinātājs

Atrodiet visus šos un daudz ko 

citu aromātiskas un garšīgas 

kafijas tasē.



CORDYCAFÉ

Ieteicamā dienas deva:
- iejaukt 1 paciņu tasē (150-
200ml) karsta ūdens (80-
100°C)
- Dzert 1-2 paciņas dienā

Saturs: 12 paciņas x 16g

Šķīstošā kafija 4,110 g

- kofeīns - 144 mg

Cordyceps sinensis pulveris 0,200 g

- adenozīns - 1,2 mg

Goji ogu ekstrakts 0,100 g

Reishi ekstrakts 0,040 g

Žeņšeņa ekstrakts 0,040 g

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS 2 paciņās



TIENS CORDYCAFE
Sāc savu dienu enerģijas pilns! 

Uzlādē savu organismu ar

ENERĢIJAS TASĪTI!


