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Úvod 

Zelené potraviny firmy Green Ways (dále jen ZP) jsou potraviny, stejně 

jako třeba mrkev, rajče... prostě zelenina. V dnešní době by měly 

sloužit jako absolutní zaklad jídelníčku každého člověka. Hlavně proto, 

že kvalita dnešních potravin se neustale zhoršuje. 

ZP jsou zárukou nejvyšší možné kvality a čistoty 

potravin, nemusíte se tedy bát jakýchkoli 

negativních důsledků či vedlejších projevů. 

Je prokázáno, že tyto potraviny lze jist bez přestávky celé roky... 

nejlépe napořád. A tím, že jsou to čistě přírodní produkty, se taktéž 

nemusíte bát jakéhokoli předávkování. A to ani u dětí! Naopak v 

mnoha případech (při nemoci) je přímo žádoucí dávky ZP 

několikanásobně zvýšit! 

Pozor: vše zde napsané platí pouze pro chlorelu a ječmen firmy Green 

Ways, jejichž kvalitu firma garantuje! 

Když jste zdraví 

Když jste zdraví, je potřeba si toto zdraví udržet… dlouhodobě. 

Preventivní dávka je množství ZP, které je vhodné pro zdravého silného 

dospělého člověka, kterého aktuálně nic netrápí. 

Ehm, kolik že takových je…? 

Je to tedy řekněme cílové množství zelenáčů, ke kterým bychom se 

postupně měli dopracovat. 
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Chlorela 

Denně bychom měli sníst minimálně 

15 – 25 chlorel. Záleží třeba na tom, 

jestli jste křehká žena či stokilový 

dřevorubec. 

Ječmen 

Jednoduše: 2 – 3 malé lžičky denně. 

Nutno říct, že cílové množství může být 

pro každého zcela individuální. Záleží na 

vlastní potřebě, na vlastním pocitu, na 

chuti, na zvyku… najděte si, co vám 

nejlépe vyhovuje. 

A co když beru léky? 

Pokud berete léky, tak… asi nejste úplně zdraví, čtěte dále… 

Když jste nemocní 

Čím vážnější je nemoc, tím důležitější je kvalita stravování. Nemocný 

člověk si zkrátka nemůže dovolit jist nezdravě. O to více by pak měl jíst 

zdravé, nutričně bohaté a čisté potraviny, aby tím posílil svůj imunitní 

systém. A to přesně splňuji ZP. 

A je prakticky jedno, jestli se bavíme o nachlazení nebo o rakovině, 

jestli se bavíme o akutních problémech nebo dlouhodobých, ve všech 

případech to platí úplně stejně! 

Proto – obecně: čím více ZP, tím lépe. Prakticky pak: co Vám dovolí 

Vaše peněženka. 
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ZP jsou potraviny! Tzn., pokud nemáte zakázáno jist, můžete bez obav 

jíst i ZP. 

Dbejte na to, abyste ZP jedli vždy s minimálně hodinovým odstupem od 

jakýchkoli léků! 

Doporučovány jsou dvou až čtyř násobné dávky podle závažnosti 

onemocněni, tedy 40 až 120 chlorel, 3 čajové až 3 polévkové lžíce 

ječmene! 

Pozor ale na počátek, přečtěte si další kapitolu „Na začátku“! 

Nějaké kontraindikace? 

Ano. Existuje několik závažných onemocněni, u kterých je potřeba být 

velmi opatrný: autoimunitní onemocnění. 

I v případě těchto nemoci jsou ZP velmi nápomocné, je však nutné je 

dávkovat velmi opatrně a velmi pozvolna navyšovat dávky. V 

takovém případě rozhodně doporučuji dávkovaní se mnou 

konzultovat! 

Následující tabulka ukazuje množství chlorely a ječmene během 

prvních dní, pokud nás trápí vážné nemoci. 

Den Chlorela [ks] Ječmen [lžičky] 

1 – 3 1 – 0 – 0 ½ - 0 – 0 

4 – 6 1 – 0 – 1 ½ - 0 – ½ 

7 – 9 1 – 1 – 1 1 – 0 – ½ 

10 – 12 2 – 1 – 1 1 – 0 – 1 

13 – 15 2 – 1 – 2 1 – 1 – 1 

…atd. 

Pokud by se během nastoupávání vyskytly jakékoli potíže, snižte 

množství ZP např. na hodnotu předchozího dne. Pokud byste se jakkoli 

necítili v pořádku, okamžitě mne kontaktujte! 
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Na začátku! 

ZP nemají vedlejší účinky. Ale mohou ve vašem organizmu spustit 

očistné procesy, zejména v případě nemoci. Čím víc je tělo znečištěné 

nebo nemocné, tím větší mohou být projevy čištění – tzv. detoxikace. 

Není ale třeba se jich obávat. Naopak, jejich spuštěni je tím nejlepším 

důkazem toho, že pracují dobře. 

Tyto projevy se ale samozřejmě dají zmírnit, zpomalit. A to pomalejším 

nástupem. 

Jak tedy za čít? 

Jednoduše postupným navyšováním denní dávky. Následující tabulka 

ukazuje množství chlorely a ječmene během prvních dní pro zdravého 

člověka. 

Den Chlorela [ks] Ječmen [lžičky] 

1 – 3 1 – 1 – 1 ½ - 0 – ½ 

4 – 6 2 – 2 – 2 1 - 0 – ½ 

7 – 9 3 – 3 – 3 1 – 0 – 1 

10 – 12 5 – 5 – 5 1 – 1 – 1 

13 – 15 7 – 7 – 7 1 – 1 – 1 

…atd. 

Pokud jste zdraví a neobáváte se detoxikačních projevů, můžete 

klidně stoupat rychleji až po cílové množství. Minimálně však do výše 

preventivní dávky (15 – 25 chlorel, 2 – 3 lžičky ječmene). 

Pokud by se během nastoupávání vyskytly nějaké potíže (projevy 

detoxikace), nepřestávejte se ZP. Pouze snižte jejich množství na 

předchozí hodnotu a, jakmile projevy pominou, opět stoupejte. 

Uvedená tabulka není závazná a je to opravdu spíš na osobním 

pocitu, jak rychle se chcete nebo cítíte dostat na cílové množství. 
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Technické informace 

Skladování 

ZP skladujte na čistém, suchém a tmavém místě. 

Příprava je čmene 

S ječmenem dostanete i šejkr. To je ideální pomocník pro přípravu 

ječmene. Do šejkru nalijte studenou(!), maximálně jemně vlažnou 

vodu (do 30 °C) a nekovovou(!) lžičkou nasypte ječmen. Pak uzavřete 

a pořádně protřepejte. Po otevřeni můžete vypít… 

Pozor: Teplá voda by znehodnotila enzymy, které dělají ječmen tzv. 

živým. Kovová lžička by znehodnotila antioxidanty. 

Pijte nejlépe nalačno, asi 20 minut před jídlem, nebo hodinu po jídle. 

Třeba ráno pro probuzení a večer těsně před spaním, volitelně i před 

obědem. Pokud nestíháte nebo Vám to prostě nevychází, klidně 

snězte ZP po jídle nebo kdykoli během dne. 

Pokud vám ječmen nejde úplně na chuť, můžete jej zkusit ředit např. 

džusem (třeba ananasovým) nebo sirupem (třeba bezovým). 

Chlorela 

Opět doporučuji ideálně před jídlem. Mimochodem, dříve se po ní 

cítíme sytí a tím pádem toho třeba tolik nesníme. 

Nejlepší je „cucat“ chlorelu v průběhu celého dne – jednak zlepšuje 

pH v ústech a její účinek je tak rozložený do celého dne. 

Pokud Vám chlorela nechutná či ji nechcete kousat, tak ji prostě 

rovnou polykejte a zapíjejte vodou… nebo ječmenem. 
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Závěr 

Veškeré zde uvedené informace jsou obecné, „průměrné“. Každý 

může mít jinou potřebu množství ZP. Stejně tak se potřeba může v čase 

měnit. Někdy budete mít potřebu ZP přidat, jindy naopak ubrat. Je to 

velmi individuální a je to hlavně zcela v pořádku. 

Jediné, co nedoporučuji, je se ZP úplně přestat. Jakkoli můžete mít 

pocit, že teď zrovna je nepotřebujete, věřte, že z celoživotního 

hlediska Vám bude Vaše tělo nesmírně vděčné za každý den, kdy 

dostalo všechny potřebné vitamíny, minerály, stopové prvky, fytolátky, 

enzymy, antioxidanty… 

Den, kdy jsme tělu nedali dostatečnou výživu, už nikdy nedoženeme. 

 

Přeji Vám ty nejúžasnější účinky ZP – Zdraví a Sílu... napořád! 

 

A pamatujte, že jsem zde pro Vás. Máte kdykoli možnost se zeptat či se 

se mnou poradit. V případě potřeby mi neváhejte zavolat nebo napsat! 

Mým cílem je, abyste byli se ZP maximálně spokojení a aby Vám 

přinesly veškerý užitek, který v sobě nesou! 


