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Rady léčitelkyléčitelky
Kalivodová

RÁDCE

Šungitová 
voda

• Šungit dostal svůj název podle karelské ves-
nice Šuňga v severozápadním Rusku. Léčivou 

sílu černého nerostu objevili Rusové už za cara 
Petra I., kdy se šungit (čertovský kámen) používal k 

dezinfekci vody pro vojáky. 
• Šungit je aktivní cca 5 měsíců při denním používá-
ní, poté se jeho aktivita snižuje, což vede k zeslabení 

jeho léčebných vlastností. 
• Zlepšuje celkový stav organismu, odstraňuje stres, 
únavu, harmonizuje organismus  a energeticky posiluje.

• Eva Kalivodová se  léčitelství věnuje už od dětství. V 
rozhodování jí pomohl  otec, také  léčitel, který ji v mládí 

vedl. Postupně se začala věnovat také výkladu karet, 
meditacím a zjišťování geopatogenních zón.

• Šungit je možné koupit ve specializovaných 
obchodech s minerály, 500 g seženete 

za cenu od 50 Kč.

Příprava 
šungitové vody

Šungitovou drť nasypte do hrnce, do kterého 
dáte bavlněné pláténko. Přilijte vodou a nechte projít 

varem cca 2 – 3 minuty, poté sceďte, nechte vychladnout. 
Tímto je šungit aktivovaný  a připravený k používání. 

Nasypte aktivovanou šungitovou drť (100 g) do cca 2l nádoby, 
zalijte vodou a nechte působit 48 – 72 hodin. Poté je voda připra-
vena k vnějšímu i vnitřnímu použití. Maximální účinek má voda za 

72 hodin. Pak začínají účinky vody »couvat«, aktivita vody se začíná 
snižovat.

Šungitová voda je mírně nasládlá, jemná, chutná. Blahodárně pů-
sobí na náš organismus, který zevně čistí, léčí. Přibližně dvakrát 
do měsíce šungit pro přípravu šungitové vody promývejte kvůli 

odstranění povlaku, který se na něm tvoří.
Doporučení použití: K ozdravně léčebným účelům se 

doporučuje pít šungitovou vodu kdykoliv během 
dne – možno nosit v malé plastové lahvi 

malé kamínky s vodou a během dne 
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ZÍTRA ČTĚTE: LÉČBA JATER PODLE EVY KALIVODOVÉ

Více si 
o léčitelích 

slavných osobností 
můžete přečíst 

v novém magazínu 
Aha! pro ženy.

 Nabídka zboží platí do 21. 2. 2016 nebo do vyprodání zásob.

OD TVRTKA 18. ÚNORA

- 20 %
200 g200 g

49.90

39.
90

DUŠENÁ ŠUNKA 
kuřecí/krůtí, 

100 g = 19,95 Kč

96 %
obsah
masa

- 26 %
cena za 1 kgcena za 1 kg

149.-

109.-

KUŘECÍ ZADNÍ ČTVRTKY
chlazeno, baleno v ochranné atmosféře, balení cca 1,5 kg

SUPER CENA!
cena za 1 kg

49.
90

PLATÍ DO 24. 2. 2016PLATÍ DO 24. 2. 2016

SUPER CENA!

84.
90

UZENÁ MAKRELA

RŮŽOVÉ HROZNY STOLNÍ 
bezpeckové 

1 kg

KEDLUBNA  
1 kus

- 33 %
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7.
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