
NASZE PRODUKTY
Dragon Superfoods 



• różnorodność superfoods
• naturalne pochodzenie 
• produkty wegańskie 

• innowacyjność
• rozwiązania funkcjonalne
• profesjonalna kontrola jakości
• wiedza ekspercka
• wskazówki korzystania

• dostępne i atrakcyjne cenowo

ESENCJA MARKI



KATEGORIE

mono
proteiny

własne receptury 

nasiona  
i mieszanki 
superfoods proteinowy

shakes

masło
i oleje

DRAGON SUPERFOODS PORTFOLIO



Edukowanie na temat produktów superfoods,  

czym są, jak działają, oraz wskazówki jak ich 

używać - stanowią podstawowy sukces marki. 

Poniższa wiedza przedstawia zalety działania superfoods. 

Dragon Superfoods to marka spożywcza, a produkty nie 

są lekarstwem, ani suplementem diety.

Informacje



• ponad 50 różnych superfoods
• stojące opakowania doypack z wygodnym zamknięciem
• większość produktów jest surowa

• nieliczne poddane obróbce cieplnej 45°C  
• zachowują właściwości odżywczę

Superfoods - proszek i ziarna



• maca 

• jagody acai 

• kurkuma

• spirulina

• chlorela

• wodorosty

• trawa przeniczna

• jęczmień 

• acerola

• baobab

• camu - camu

• aronia

• matcha

• cynamon

• babka plesznik

• jadłoszyn

• guarana

• moringa

• ashwagandha

• MSM 

• pokrzywa 

• szarańczyn

• nasiona chia

• nasiona konopii

• mleko kokosowe w proszku

• ziarna kakao

• okruchy kakao

• kakao  

PROSZEK I ZIARNA



MACA (pieprzyca) 

Korzyści:
• dostarcza dużo energii
• można spożywać przed aktywnością
• zawiera minerały
• pomaga w utrzymać równowagę 
• nie zawiera hormonów roślinnych
• zwiększa płodność

Smak: Maca w smaku przypomina dynię
i może być wspaniałym dodatkiem do 
surowego deseru lub codziennego smoothie. 

Maca ( Lepidium meyenil) to znana od starożytności peruwiańska roślina, która 
uprawiana jest na bogatych w minerały glebach płaskowyżów andyjskich. .

Zacznij od 1/4 łyżeczki 
herbacianej (2g) dwa 
razy dziennie i powoli 
zwiększaj dawkę do 2 
łyżeczek (10g) dziennie. 

Nie przekraczaj zalecanej 
dziennej dawki. 

Raczej nie podgrzewać. 

Sposób użycia:



Kurkuma (Curcuma longa L.), to roślina, która wypuszcza kłącza, które można zbierać 
i jeść na surowo lub ususzone i sproszkowane. Kurkuma jest słynnym składnikiem 
w medycynie Ayurvedic z powodu zawartości w niej kurkuminy.

Zalecane spożycie: 
1-2 łyżeczki herbaciane
dziennie.

Zacznij dodawać do dań, 
słonych i zup lub wsyp 
szczyptę do swojego  
ulubionego smoothie,  
a zyska ono nowy
egzotyczny smak. Można 
też pić jako herbatkę lub 
tak zwane złote mleko. 

KURKUMA

Korzyści:
• duża zawartość kurkuminy
• silne działanie przeciwzapalne-
• silny anty-oksydant 
• może być skuteczna przy artretyzmie
• zwiększa odporność
• ułatwia trawienie
• ułatwia odchudzanie
• wspomaga funkcjonowanie nerek i 

pęcherzyka żółciowego 

Smak: Proszek Kurkuma ma ostry, 
ziemisto-słodki smak i intensywnie żółty
kolor.

Sposób użycia:   



Kakao to naukowo Theobroma cacao, z Greki Theos - God i broma - jedzenie. Pierwsze 
drzewa kakowe rosły naturalnie w amazońskiej dżungli ok. 4000 lat temu. Nasze ziarna 
kakowe otrzymujemy po fermentacji i osuszeniu na słońcu. 

Zalecane spożycie: 
5-10 ziaren dziennie.
Połącz swoje ulubione 
suszone owoce jak 
daktyle, czy figi z 
surowymi ziarnami  
kakao, albo okruszkami 
kakao. Masz gotową 
popołudniową 
przegryzkę. Możesz  
dodać do smoothie,  
jogurtu lub deseru. 

ZIARNO KAKAOWE, WIÓRKI KAKAO, PROSZEK

Korzyści:
• bogate w polifenole
• poprawiają krążenie krwi
• utrzymują odpowiedni poziom cukru we krwi
• dodaja energii i odświeżają ciało i umysł
• zawierają magnez
• pomagają kontrolować wagę
• poprawiają nastrój i mają działanie

Smak: Surowe ziarna mają smak ciemnej 
czekolady, ostro-słodko-gorzki, ale są 
jednocześnie chrupiące i maslane

antydepresyjne

Sposób użycia:



Korzyści:
• zawierają Omega 3 i Omega 6
• dodają energii
• zawierają dobre minerały 
• bogate w błonnik 
• doskonałe dla sportowców 
• niskokaloryczne
• wspomagają trawienie
• utrzymują odpowiedni poziom cukru we krwi
• zawierają proteiny

Smak: Naturalny smaki, dlatego można
przemycać je do większości potraw. Chia 
po wchłonięciu wody, zyskują 

Chia ( Salvia hispanica ) to kwitnąca roślina o jadalnych nasionach z rodziny jasnowatych 
(Laminaceae) pochodzą z Ameryki Środkowej, środkowozachodnich stanów US 
i Meksyku. Od czasów Azteków nasiona chia są tradycyjnym składnikiem diety.

Dzienna dawka to 
ok. 15g. Zaleca się 
namoczenie przed 
spożyciem. Galaretowaty
płyn łagodząco wpływa 
na żołądek. Można  
używać nasion do
deserów, aby uzyskać 
efekt zżelowania. Można 
dodać do jogurtu, 

NASIONA CHIA

Sposób użycia:

charakterystyczną galaretowatą konsystencję. 

smoothie itp. 



• zawierają kompletne białko roślinne 
• zawierają Omega 3 i Omega 6
• rozpuszczalny i nierozpuszczalny błonnik 
• zdrowe dla skóry  
• zdrowe dla serca 
• zawierają witaminę E 
• minerały (fosfor, potas, magnez, siarkę

wapno, cynk)

Są miękkie i mają cudowny  
orzechowy smak. Doskonałe do sałatek, a 
dodane do smoothie czy proteinowego 
shake’a - zagęszczają je.

Nasiona Cannabis Sa�va, czyli konopi, pochodzą z Azji Centralnej i uważa się, że 
roślina zostala przeniesiona przez człowieka do Chin, Indii i Europy. 

Sugerowana dawka to
20g dziennie. Doskonałe 
do posypania sałatek,  
jogurtu, jako dodatek  
do smoothie i shake’a. 
Nie zaleca się  
podgrzewać. 

NASIONA KONOPI 

Smak:

Sposób użycia:

Korzyści:



Spirulina, Chlorella and Kelp są algami znanymi jako superfoods i są bardzo cenione  
już od setek lat. Uważa się je za prozdrowotne, ponieważ mają właściwości odżywcze. 
Oto te najpopularniejsze: 

Spirulina i chlorella: 
Zacznij od 1 łyżeczki  
herbacianej dziennie  
do 2 łyżek do zupy. 
spoon per day. 

Kelp: 0.5g na dzięń 

Dodaj do smoothie 
jako składnik odżywczy 

SPIRULINA, CHLORELLA, KELP

Korzyści spiruliny:
• zawiera Vit B1, B2, B3 (mięśnie, krew, nerwy) 
• miedź i żelazo (zapobiega/łagodzi anemię) 
• białko (siła mięśni, wytrzymałość) 
Korzyści chlorella:
• zawiera chlorofil- zielony antyoksydant 
• Vit B12 
• białko 
• wspomaga wątrobę i odtruwa krew 
Korzyści kelpu:
• zawiera jodynę 
• enzymy 
• minerały i elementy śladowe 

Smak: Charakterystyczny smak i zapach

Sposób użycia:



• duża zawartość anty-oksydantów
• wspomaga wątrobę i ułatwia odrucie 
• wzmacnia funkcje mózgu 
• chroni serce 
• może pomóc kontrolować wagę 
• pozwala zachować młodość i urodę 
• dodaje energii (zawartość kofeiny)

Smak: Matchę przygotowuje się przez  
zaparzanie liści/proszku jak herbatę. 
Ma mocny smak zielonej herbaty. 

Podobnie jak zielona herbata, Matcha to roślina Camelia sinesis- ale uprawiana inaczej. 
Ma też unikalny składnik odżywczy. Matcha jest tradycyjnie używana w japońskich  
ceremoniach parzenia herbaty od setek lat - je się również liście, jako superfoods.

1 łyżeczka herbaciana 
matchy zmieszaj z 3 
łyżeczkami gorącej  
wody, aż otrzymasz  
jednolita masę.  
Uzupełnij gorącą wodą 
180 ml i mieszaj do  
całkowitego  
rozpuszczenia. 

MATCHA

Sposób użycia:Korzyści:



Te trzy superfoods są może najlepszym źródłem Vit C. Wisienki Acerola rosną na  
tropikalnych krzewach lub małych drzewkach na Karaibach. Camu- Camu jest niskim
krzewem z amazońskiej dżungli tropikalnej Peru i Brazylii. Baobab to drzewo znane 
jako „drzewo życia”, bardzo popularne w Afryce od wieków. 

Acerola i Baobab: 
1-2 łyżeczek proszku 
na dzień. 

Camu -camu:
1 łyżeczka herbaciana 

Można dodać do 
smoothie, soku lub 
owsianki. Aby  
zachować Vit C, nie  
należy gotować. 

ACEROLA, BAOBAB, CAMU-CAMU

Korzyści:
• zawiera Vit C 
• wzmaga odporność 
• anty-oksydant 
• orzeźwia 
• dodaje energii 
• ma działanie antydepresyjne 

Smak: Cytrusowy, kwaśny smak, typowy 
dla Vit C. Orzeźwiający.

Sposób użycia:

dziennie. 



Korzyści:
• witaminy (C, E, A, B)
• minerały 
• enzymy 
• aminokwasy 
• wspomagają trawienie 
• anty-utleniacze
• łagodzą stany zapalne 
• pomagają zachować młodość i urodę

Smak: Pszenica i jęczmień mają  
charakterystyczny smak trawy, ale można 

je dodać do smacznych smoothies.  

Pszeniczna i jęczmienna trawa są to świeżo wykiełkowane pierwsze liście pszenicy 
zwyczajnej i jęczmiennej. Można je jeść jako posiłek, napój lub suplement diety. To 
ciekawe, że trawa pszeniczna jest bezglutenowa, bo młode, zielone części rośliny nie
zawierają glutenu. 

Zaleca się codziennie  
dodawać ż   1- 3 ły eczek
proszku do soków lub 
napojów. Można 
wzbogacać nim   
również smoothie,  
shake proteinowe, a  
nawet jogurt. 

TRAWA PSZENICZNA I JĘCZMIENNA 

Sposób użycia:



Palma Acai (rodzaj Euterpe) rośnie w tropiku Centralnej i Południowej Ameryki i  
występuje w paru gatunkach. Te dwa typowe, ciemne owoce są od lat znane jako 
superfoods. Aronia (Aronia melanocarpa) jest krzewem o jadalnych, małych czarnych 
jagodach, które pochodzą z Ameryki Północnej. 

Jagody Acai: 
2-3 łyżeczki herbaciane 
proszku dziennie. 

Aronia:
1-3 łyżek proszku  
dziennie. 

Można dodawać do 
smoothie, soku lub 
owsianki. 

JAGODY ACAI, ARONIA

Korzyści jagody Acai:
• duża zawartość tłuszczu, a mało cukru
• anthocyanis = silny anty-oksydant 
• wspomaga funkcje mózgu 

Korzyści Aronii:
• zawartość polyphenolu
• wzmacnia odporność
• działanie przeciw cukrzycowe
• utrzymuje w zdrowiu tętnice i żyły
• zapobiega nie domaganiom wątroby   

Smak: Jagody Acai mają typowy bogaty, 
lekko gorzkawy tropikalny smak. 

Sposób użycia:



Korzyści:
• wiele składników odżywczych - witamin, 

minerałów, polifenoli, aminokwasów 
• może usuwać stany zapalne 
• pomaga w kontroli poziomu cukru 
• obniża ciśnienie krwi 
• jest potężnym anty-utleniaczem (moringa) 
• moczopędna, pomaga w pracy nerek

i układu moczowego (pokrzywa)  

Smak: Oba mają specyficzny, ale nie za 
silny i nie dominujący „zielony” smak. 

Łatwo rozpuszcza się w sokach i wodzie.

Moringa oleifera jest dużym drzewem rosnącym w Północnych Indiach. To drzewo znane jest od   
tysięcy lat z powodu swych właściwości zdrowotnych i odżywczych. Pokrzywa występuje w stanie . 

Moringa: 
1 łyżeczka proszku 
dziennie. 

Pokrzywa:
2 łyżki dziennie. 

Można dodać dp 
smoothie, soku lub 
owsianki. 

MORINGA, POKRZYWA

Sposób użycia:

dzikim w Europie, Azji, Afryce Północnej, Ameryce Północnej, a zawleczona została także na inne 
obszary i kontynenty. 



Korzyści:
• zawierają naturalne słodziki 
• duża zawartość błonnika 
• zawierają dużo minerałów-potasu i inne 
• carob - „bezkofeinowe kako” 
• niski index glikemiczny 
• zawiera białko- mesquite 
• działanie przeciwgrzybicze- mesguite

Smak: Oba są naturalnie słodkie. Często 
używane jako zamiennik cukru w deserach. 

Drzewo Carob (Ceratonia siliqua) ma słodkie owoce podobne do ciemnobrązowego strąku
grochu. Od 4,000 lat używane w celach leczniczych w starożytnej Grecji. Proszek 
z jadłoszynu, lub inaczej mączka jadłoszynu, otrzymywana jest z suszonych, słodkich
strąków drzewa mosquito (Prosopis spp.). 

Mesquite i 
Carob używane są
w produkcji chleba, 
naleśników, muffin, 
ciast, ciasteczek, a
nawet drinków   
i lodów.  
Carbon dodaje się 
często do mleka 
dla dzieci. 

CAROB (STRĄKI SZARAŃCZYNU), MESQUITE (JADŁOSZYN)

Sposób użycia:



Korzyści:
• bardzo bogaty w cinnamaldehyd  
• usuwa odporność na insulinę 
• obniża poziom cukru w krwi 
• ma właściwości anty-zapalne
• chroni neurony 
• jest anty-utleniaczem    
• poprawia trawienie 
• poprawia metabolizm i pomaga 

kontrolować wagę 

Smak: Wyraźny zapach i smak zawdzięcza 
olejkowi, który jest bogaty w złożone 
cinnamaldehyde

Cynamon to przyprawa, która jest produkowana z wewnętrznej kory drzewa Cinnamomum.
Używano go już w starożytnym Egipcie i uważany był za bardzo rzadką i kosztowną
przyprawę. Pozyskuje się ją  z ususzonej kory drzewa i ma postać laseczek lub proszku.  

Dawka dzienna to 
około 3g. 
Mieszać z jogurtem 
dla utrzymania 
prawidłowego 
poziomu cukru
we krwi. Można
dodać do herbaty
dla aromatu i 
pikantności. Można 
dodać do każdego 
deseru. 

CYNAMON

Sposób użycia:



Korzyści:
• adaptogen, pomaga radzić sobie ze stresem
• obniża poziom kortyzolu
• pomaga kontrolować poziom cukry w krwi  
• usuwa objawy depresji  
• wspomaga system odpornościowy 
• wspomaga prace mózgu 

Smak: Ma bardzo specyficzny smak i zapach. 
Zaleca się łączyć  go z owocowym/warzywnym
smoothie lub sokiem. 

Ashwaganda (Withania somnifera) znana jest pod innymi nazwami jak np. imbir indyjski 
albo zimowa wiśnia. To mały krzew o żółtych kwiatach, który rośnie w Indiach i Ameryce 
Północnej. Najczęściej sproszkowany korzeń Ashwagandha jest ważnym składnikiem
Ayurvedic.

5- 10 g proszku 
dziennie.
Dodawaj do 
cytrusowego soku,
aby uzyskać 
doskonały
wzmacniacz 
odporności. 

ASHWAGANDHA

Sposób użycia:



• naturalne źródło siarki
• usuwa ból stawów 
• usuwa ból mięśni  
• likwiduje stany zapalne w organizmie 
• przyspiesza regeneracje po wysiłku 
• usuwa sztywność 
• poprawia kondycję skóry 

Smak: MSM ma trochę gorzki smak i nie 
ma specjalnego zapachu. Dzienna dawka 
jest niewielka więc można dodać do drinku 
dla poprawienia smaku 

Methyl-sulphonyl-methane albo MSM to naturalny siarkowy związek chemiczny
(a metabolite of dimethylsulfoxide), naturalne źródło siarki. Teraz używany jako naturalny
suplement diety.

0,5 g dziennie. Rano 
i wieczorem 
rozpuszczony w 
wodzie, smoothie, 
shake'a lub soku. 
MSM łatwo ulega 
rozkładowi w cieple 
czy przy przetwarzaniu 
wodą.

MSM

Sposób użycia:
Korzyści:



• naturalne źródło błonnika 
• pomaga w trawieniun  
• pomaga w detoksykacji 
• ułatwia wypróżnienia    
• ·pomaga utrzymać odpowiedni poziom 

cholesterolu  
• pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi
• pomaga utrzymać równowagę glikemiczną 

Smak: Neutralny smak i zapach pomaga 
łatwo łączyć się z różnymi daniami/
śniadaniami lub smoothie. 

Babka plesznik  (husk) to nasiona Plantago ovata i używana jest w diecie jako błonnik. 
Zioło rośnie głównie w Indiach.  

1-2 łyżek dziennie.
Dodaj do śniadania, 
jogurtu, płatków 
śniadaniowych. 
Dodaj do mąki w 
wypiekach, 
naleśnikach, 
muffinach. 
Zmiksuj w ulubionym 
smoothie.

BABKA PLESZNIK

Sposób użycia:
Korzyści:



• dodaje energii 
• odświeża umysł 
• przyspiesza krążenie krwi 
• przyspiesza metabolizm 
• dobry przed ćwiczeniami, sportem  
• uuwa zmęczenie i poprawia koncentracje
• anty-oksydant 

Smak: Ma naturalnie gorzki smak, więc 
najlepiej go mieszać z innym jedzeniem lub 
piciem takim jak smoothies, soki i herbata. 

Guarana (Paullina cupana) to zimno-zielony krzew z Amazonii. Czerwone jagody używane 
były przez wieki w Brazylii jako kawa. Kiedy są dojrzałe, pękają i wyglądają jak ludzkie 
oko. Proszek Guarana otrzymuje się z nasion tego krzewu.  

½ łyżeczki 1 -2 razy 
dziennie. Dodaj do 
smoothie, zmiksuj z 
innym jedzeniem lub 
piciem. Zaparz 
herbatkę. 

GUARANA

Korzyści: Sposób użycia:



Coconut Mylk powder – pozyskuje się z najlepszych kokosów naturalnego pochodzenia. 
Dzięki charakterystycznemu zapachowi i smakowi może wzbogacić każdy przepis. 

Dodaj do kawy, czarnej
herbaty lub po prostu 
zmieszaj z wodą, a 
będziesz miał mleko.
Doskonały do zup, 
można spróbować 
dodać do dań 
ryżowych. Dodaj do 
kremów, lodów lub 
do ciast. 

MLEKO KOKOSOWE W PROSZKU 

• roślinny zamiennik nabiału
• 60% zawartości tłuszczu
• kusząca gęstość
• charakterystyczna smak i zapach
• przyjazny veganom

Smak: Bogaty smak i zapach kokosowy, 
który wzbogaci twoja kawę, deser, 
smoothie lub budyń. 

Sposób użycia:Korzyści:



WEGAŃSKIE MONO BIAŁKO

• różny naturalny smak
• różna konsystencja 

• różnorodność wegańskich białek mono
• różny % białka
• różny kompleks aminokwasowy



BIAŁKO RYŻOWE I MIGDAŁOWE

Sposób spożycia: Dzienna dawka to około 0.8 g protein 
na kilogram wagi, dodawanych do smoothies, soku, 
owsianki lub płatków śniadaniowych.

Białko ryżowe

• 83% zawartości białka
• wszystkie niezbędne aminokwasy
• łatwe do wchłonięcia
• łatwe do połaczenia 
• bezglutenowe

Białko migdałowe

• 50% zawartość protein
• duża dawka Vit E

• dobre dla cery
• bogate w błonnik

• bezglutenowe



BIAŁKO GRUSZKOWE I KONOPNE

Sposób spożycia: Dzienna dawka to około 0.8 g protein 
na kilogram wagi, dodawanych do smoothies, soku, 
owsianki lub płatków śniadaniowych.

Białko gruszkowe:

• 83% zawartości białka
• wszystkie podstawowe aminokwasy
• delikatny smak
• zawiera żelazo 
• bezglutenowe

Białko konopi

• 46% zawartość protein

• łatwe w trawieniu
• bogate w błonnik

• bezglutenowe

• wszystkie niezbędne aminokwasy



BIAŁKO DYNIOWE I CHIA

Sposób spożycia: Dzienna dawka to około 0.8 g protein 
na kilogram wagi, dodawanych do smoothies, soku, 
owsianki lub płatków śniadaniowych.

Białko dyniowe:

• 55% zawartości białka
• bogate w cynk i magnez
• Vit E i Omega 3
• bogate w błonnik, łatwi trawieniu 
• bezglutenowe

Białko chia

• 36% zawartość protein

• zawiera Vit B1
• bogate w błonnik

• bezglutenowe

• bogate w minerały



• kombinacja na bazie protein roślinnych
• kompleks aminokwasów
• łatwo łączące się z wybranymi 

organicznymi superfoods i z owocami 
•
• doskonały smak, nawet bez dodatku 

wzmacniaczy smaku
• bez nabiału i bezglutenowe
• dostępne w 3 ulubionych smakach

i jeden bezsmakowy SUPER MIX z 
największa zawartością protein 

doskonała wersja shakes

SHAKE PROTEINOWY 



Kakaowy i waniliowy shake proteinowy

Sposób spożycia: Zmieszaj z wodą, a uzyskasz wspaniały 
shake proteinowy. Dla polepszenia smaku dodaj do płatków 
śniadaniowych lub mleka orzechowego.

Kakao i Wanilia:   

• 62% zawartości protein
• proteiny ryżowe
• proszek kakao
• cukier kokoswy
• sproszkowana wanillia
• bez nabiału  
• bezglutenowe

· 1 miarka proszku DRAGON SUPERFOODS kakao&wanilia protein  

· 1 łyżka DRAGON SUPERFOODS kakao 

· ½ filiżanki jagód 

· 250 ml niesłodzonego mleka orzechowego 

· 1 łyżeczka DRAGON SUPERFOODS maca 

· Okruszki kakao i nasiona konopi do posypania (opcjonalnie) 

·  

· Zmiksuj proszek proteinowy, owoce, mleko orzechowe na  

szybkich obrotach do gładkiej konsystencji  

· Jeśli smoothie jest za gesty, d odaj trochę wody  

· Dodaj proszek maca i miksuj przez następne 15 sekund.  

· Posyp okruszkami kakao i nasionami konopi i podawaj.  

Smacznego!  



Sposób spożycia: Zmieszaj z wodą, a uzyskasz wspaniały 
shake proteinowy. Dla polepszenia smaku dodaj do płatków 
śniadaniowych lub mleka orzechowego.

Banan i kokos  

• 50% zawartości protein
• proteiny ryżowe i migdałowe
• cukier kokosowy
• proszek bananowy
• proszek z mleczka kokosowego
•
•

Bananowy i kokosowy shake proteinowy

bez nabiału  
bezglutenowe

· 1 miarka proszku DRAGON SUPERFOODS banan & kokos protein  

· 1 banan 

· 250 ml niesłodzonego mleka orzechowego 

· 1 łyżeczka DRAGON SUPERFOODS proszku lucuma  

· Płatki migdałów 

· Zmiksuj proszek proteinowy , mleczko bananowe i migdałowe  

na szybkich obrotach do gładkiej konsystencji  

· Jeśli smoothie jest za gesty, dodaj trochę wody  

· Dodaj proszek lucuma  i miksuj przez następne 15 sekund.  

· Posyp płatkami migdałowymi.  

Smacznego!  



Truskawkowa i kokos shake proteinowy

Sposób spożycia: Zmieszaj z wodą, a uzyskasz wspaniały 
shake proteinowy. Dla polepszenia smaku dodaj do płatków 
śniadaniowych lub mleka orzechowego.

Truskawka i kokos  

• 50% zawartości protein
• proteiny ryżowe i migdałowe
• cukier kokosowy
• cukier truskawkowy
• proszek z mleczka kokosowego
•
•

bez nabiału  
bezglutenowe

· 1 miarka proszku DRAGON SUPERFOODS truskawka & kokos protein  

· 1 filiżanka truskawek 

· ½ mrożonego banana 

· 250 ml niesłodzonego mleka orzechowego 

· ½ filiżanki płatków migdałowych DRAGON SUPERFOODS 

· Zmiksuj proszek proteinowy, owoce i mleczko orzechowe 

na szybkich obrotach do gładkiej konsystencji 

· Jeśli smoothie jest za gesty, dodaj trochę wody 

· Dodaj płatki migdałowe i miksuj na dużych obrotach  

około 15 sekund lub do czasu połączenia składników  

· Posyp płatkami migdałowymi, jeśli chcesz. 

Smacznego! 



Super Mix shake proteinowy

Sposób spożycia: Zmieszaj z wodą, a uzyskasz wspaniały shake 
proteinowy. Dla polepszenia smaku dodaj do 
płatków śniadaniowych lub mleka orzechowego

Super Mix 

• 70% zawartości protein
• proteiny ryżowe 
• proteiny grozzkowe
• proteiny konopne
•
•
•

bez nabiału  
bezglutenowe

proteiny migdałowe

Protein Shake Super Mix jest dla 

tych, którzy potrzebują zwiększonej 

dawki protein. Nie dodaliśmy żadnych 

smaków lub słodzików aby był

p r o t e i n o w y  d o  m a k s i m u m .

Naturalny smak proteinowego shake

Super Mix jest lekko orzechowy; 

łatwo łączyć go z mlekiem lub 

smoothie. 



MIESZAKA WŁASNYCH PRZEPISÓW 

• kompletna mieszanka superfood jasnym przesłaniem

• wszystkie dla zdrowia i dobrego samopoczucia

• zwiększają energię, odtruwają i wzmacniają odporność

• pakowane w stojące doybag z wygodnym 
zamknięciem 

• jako dodatek do codziennych smoothies

Mieszanki Dragon Superfoods są starannie dobrane by zaspokoić 
codzienne potrzeby zabieganych ludzi.



Energetyczne Smoothie  

• proteiny konopne – roślinne kompletne proteiny dla siły 
mięśni i energii 

• maca – energia i wytrzymałość 
• proszek kakaowy  – metabolizm, odświeżenie i szybsze

krążenie krwi 
• bez dodatku cukru i słodzików
• bez dodatków smakowych 

Energetyczny Smoothie to doskonała mieszanka superfoods dla 
dodania energii. Wysoka jakość i naturalne pochodzenie
składników. Wspaniała opcja dla całkowicie naturalnego zwiększenia
energii.

Sposób spożycia: Zmiksuj z płatkami/mlekiem orzechowym lub 
zwykłym mlekiem lub dodaj do codziennego smoothie, a uzyskasz
wspaniały smak napoju energizującego.



GREEN DET’X MIX  

• spirulina – żelazo, enzymy, Vit B, chlorofil 

• chlorella – chlorofil, wspomaga prace wątroby 
• trawa pszeniczna – chlorofil, enzymy, witaminy

• bez dodatku cukru i słodzików
• bez dodatków smakowych 

GREEN DET”X MIX to doskonały mieszanka superfood do  odtrucia
organizmu. Ta mieszanka czterech zielonych składników
organicznego pochodzenia wspomaga działanie wątroby
i ułatwia usuniecie toksyn z organizmu.

Sposób spożycia: Zmiksuj z płatkami/mlekiem orzechowym lub
zwykłym mlekiem lub dodaj do codziennego smoothie, a uzyskasz 
wspaniały smak napoju odtruwającego. 

• trawa jęczmienna - chlorofil, enzymy, witaminy  



• nie przetworzone, z pierwszego tłoczenia na zimno
• dostępne w różnych pojemnościach

✓ 100 ml
✓ 300 ml
✓ 1 L (tylko olej kokosowy)

• w szklanych butelkach wielokrotnego użycia
• bezzapachowy olej kokosowy – dostępny w 

butelkach 300ml i 1L

Najlepiej sprzedające się produkty kokosowe
i kakaowe nadal zyskują popularność z powodu 
ich zalet, zastosowania w kosmetyce i w kuchni.

Uwielbiane przez Klientów!

Masła i oleje



• nie przetworzone, z pierwszego tłoczenia na zimno
• odżywia włosy i skórę
• głęboko nawilża  
• antybakteryjne
• antygrzybiczne
• pomaga leczyć skórę po zranieniach
• wspaniały środek do pielęgnacji skóry w 

lecie/na plaży 
• używane dla wzmocnienia metabolizmu
• naturalny wybielacz zębów  
• używane na rozstępy
• odpowiednie do pielęgnacji dzieci
• jako olej roślinny w kuchni 

Masło kokosowe, naturalnego pochodzenia 
– produkt wysokiej jakości do zastosowania w 
kuchni i kosmetyce. 

Masło kokosowe

Sposób użycia: Można używać do  gotowania;
w kosmetyce jako maseczka do twarzy lub włosów. 
Można dodawać do kawy.



Masło kakaowe

• nie przetworzone, z pierwszego tłoczenia na zimno
• odżywia włosy i skórę
• pomaga leczyć skórę po zranieniach
• poprawia skórę i nadaje jej czekoladową opaleniznę   
• używane do leczenia rozstępów
• wspaniałe do deserów

Masło kakaowe – wysokiej jakości produkt organiczny do użycia 
w kuchni i jako naturalny kosmetyk. Kuszący aromat czekolady
i jedwabista konsystencja 

Sposób użycia: Do naleśników, kremów, ciasteczek.
Jako kosmetyk -  do odżywienia skóry i włosów. Nada
czekoladowa opaleniznę, a skóra stanie się jedwabista.
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