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Presna
čokoladna delavnica
IZDELAVA PRESNE ČOKOLADE KAR DOMA
Presno čokolado so izdelovali že pred 10000 leti! Na delavnici se boste naučili vseh spretnosti z katerimi boste razveselili
svojo družino, partnerja, otroke in prijatelje.
Z celotnim znanjem, ki ga boste prejeli, boste lahko pričeli z
svojimi lastnimi delavnicami, na katerih boste ljudem nadgradili njihovo zdravje, ter jim pričarali nasmeh na obraz :)
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“ Ko pride do čokolade,
se iz mojih ust vedno
zasliši VESELI JA! ”
Share the love
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Kakav bolj kot na karkoli drugega pozitivno vpliva na
srce v dobesednem, metafizičnem in duhovnem smislu. Azteki so ga pogosto imenovali SRČNA KRI. Kakav
odpira naša srca in v nas prebuja naravne občutke
in našo intuicijo poveže s skrivnostjo zeliščne lekarne
Matere Narave.
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Vsaka čokolada je narejena iz kakavovih zrn.
Kakav je pravzaprav čokolada. Pravi kakav odlikujejo neverjetne lastnosti :
• visoka vsebnost antioksidantov
• visoka vsebnost mineralov
• pomlajevalni učinki
• velika pomoč pri izgubljanju kilogramov
• ima veliko splošnih zdravilnih lastnosti
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POVEČANJE ZDRAVJA&VITALNOSTI
presna čokolada/kakav je superhrana,
ki poveča in dvigne vašo telesno zmogljivost
IZBOLJŠA - PREVEDRI VAŠE RAZPOLOŽENJE – ČUSTVA!
ZMANJŠA STRES!
POVRNE VESELJE DO ŽIVLJENJA! Povrne željo po dotiku, druženju ter spolnem življenju
OJAČA ZDRAVILNE UČINKE VAŠE PREHRANE!
Kakav je kakor Ginseng, ki potencira, širi efekte zdravih substanc v našem telesu.
REGENERIRA CELOTNO TELO!
Kakav je najbolj kompleksna superhrana , ki vsebuje predvidoma 1.200 posameznih kemičnih sestavin, ki so nujna za naše zdravje.
POVRNE LEPOTO, MLADOST, SVEŽINO NAŠEMU TELESU!
Kakav vsebuje tudi PEA sestavino, ki jo lahko označimo kot “ljubezensko sestavino”. Ta v
nas zopet aktivira našo privlačnost, vznemirjenje, veselje do življenja :)
VELIK IMUNSKI OJAČEVALEC – PODPORNIK!
Kakavova zrna vsebujejo 10% anti-oksidantov – kemičnih sestavin. To pomeni, da je kakav
eden najbogatejših virov antioksidantov
IZBOLJŠA CELOTEN METABOLIZEM!
Zaradi svoje neobičajne sestave vsebuje veliko alkalnega magnezija. Magnezij podpira
srce, izboljša moč možganov, ter celotno peristatiko črevesja – prebavni trak. Pomirja ter
preprečuje menstrualne krče, krepi kosti ter telesu povrne alkalnost – bazičnost.
SPOZNALI BOSTE SUPERHRANO – SUPERŽIVILA!
Kombinacije superživil pri izdelavi presnih čokolad, čokoladnega pudinga,... (anti stres
čokolada, hormonska čokolada, čokolada za lahko noč, sladki poljub,...) Vsaka kombinacija ima svoj zdravilni učinek!
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UGODNOSTI, KI JIH DOŽIVITE V PRESNI ČOKOLADI
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Zaradi “MODERNEGA NAČINA ŽIVLJENJA” bo povpraševanje po tovrstnih delavnicah vedno večje. Na ta način lahko ljudem nadgradite
njihovo zdravje, ter jih naučite nekaj super zdravega, zanimivega, ter
slastnega. Izvedeli boste, kaj potrebujete za svoje delavnice ter kako jih
organizirati, da bodo le te zanimive in kvalitetne.
Znanje vedno pridobimo tudi za to, da ga delimo z drugimi :)
OBVEZNA OPREMA:
Blokec za pisanje, ter dobra volja :)
Delavnico vodi nutricistka, ter ustanoviteljica znamke www.lovelofe.si Tiva Svetina.
Z vami bo delila vse svoje znanje, ki ga je več let
nabirala pri najboljšem nutricistu na svetu Davidu
Wolfeu.
DATUM DELAVNICE : 21.04.16, od 17:00 - 19:00
CENA ZA 1 OSEBO : 49 Eur
POPUST ZA 2 OSEBI : 79 Eur
PRIJAVA : info@lovelife.si pripis za čokoladno
presno delavnico ter datum delavnice
Število udeležencev je omejeno!, Prijava obvezna!
Delavnica bo potekala v centru Eko 365
Ljubljana – Šiška (nasproti kina Šiška),
Runkova ulica 2, 1000 Ljubljana
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USTVARITE SVOJE DELAVNICE
“IZDELAVA PRESNE ČOKOLADE”

