
Tato základní, velmi dobře vyvážená směs, byla po 
stovky let používána k oživení vody. Odborníci tvrdí, že 
ametyst stimuluje a zklidňuje mysl s emocemi a růženín 
podporuje klid. S touto originální fiolou a karafou na 
jídelním nebo psacím stole VitaJuwel dopřeje vašim 
smyslům nevšední zážitek. Voda aktivována základní 
směsí chutná měkce a přijemně. Pokud si nejste jisti,  
jakou směs VitaJuwel si máte vybrat, můžete začít se 
směsí wellness.

růženín, ametyst, křišťál

Wellness základní směs

Přijímejte sluneční paprsky, a nechejte je ze sebe 
vyzařovat navenek! Vzpomenete si, kdy naposled jste 
si užívali slunečního svitu u moře či na horách? Jak jste 
se cítili povzneseni? Jak ve vás energie slunce  proudila? 
Začněte každý den, třeba i ten deštivý a zamračený, se 
skleničkou obohacenou o energii této drahokamové 
směsi se zářícím oranžovým kalcitem, a znovu prožijte 
tyto láskyplné emoce tak často, jak budete chtít!

oranžový kalcit, křišťál

Slunečné ráno

Hildegarda z Bingenu prohlásila, že „Všechna zeleň 
přírody je uložena ve smaragdu“. Tento noblesní 
drahokam fascinoval v mnoha kulturách již před šesti 
tisíci lety. Starověcí Egypťané jej dokonce považovali za 
symbol nesmrtelnosti. Louis Pasteur řekl: „Pijeme 90% 
našich nemocí.“ Pití dostatečného množství kvalitní a 
čerstvé vody je něco, co naše tělo potřebuje ke zvládnutí 
všech svých přirozených procesů a k tomu, abychom 
měli pevné zdraví. Je to přirozený způsob, jak začít lepší 
život. Buďte plní života!

smaragd, křišťál

Regenerace

Alternativní léčitelé doporučují tuto směs k posílení 
vnitřní energie. Získejte nazpět svůj vnitřní klid a 
harmonii. V našem rychle se rozvíjejícím světě plném 
digitálních technologií někdy zapomínáme, že si 
naše smysl potřebuje někdy odpočinout a takzvaně 
„vypnout“, abychom se mohli soustředit na to, co je 
opravdu důležité. Zkuste se na minutu či dvě zastavit a
zapomenout na všechno kolem vás, a dopřát své mysli 
doušek osvěžující drahokamové vody, abyste nabrali 
čerstvý vítr do plachet.

chalcedon, mechový achát, mléčný opál

Vitalita

Kreativní nápady mění svět. Inspirujte se douškem 
drahokamové vody obohacené o energii této podmanivé 
směsi obsahující královsky modrý lapis lazuli. Ten byl
používán již ve starém Egyptě před 6 000 lety jako 
duchovní kámen.
Lidský mozek obsahuje 75% vody. Výzkum prokázal, že 
když se při pocitu žízně napijeme, dochází ke zvýšení 
mozkové aktivity.

lapis lazuli - rutil

Inspirace

VitaJuwel a Masaru Emoto mají společný cíl: Probudit v 
lidech vášeň pro pití čerstvé, živé vody! Díky jedinečné 
kombinaci zářícího karneolu, který staří Egypťané 
označovali „Kámen života“ a halitu - „soli králů“, se tyto
výroky staly trvalým odkazem. Karneol také zaujímá 
významnou roli v záznamech Hildegardy z Bingenu. Tak 
jako žádný jiný kámen je fascinujícím drahokamem, který 
probouzí další aspekt, a to radost ze života. Nechejte na 
sebe působit tuto nádhernou směs a pozvěte své přátele, 
kteří od vás odejdou se sklenicí této vzácné vody.

karneol, halitová sůl

Crystals  Edition Vášeň

Tradiční čínská medicína se vyvíjela 5 tisíc let. Podle ní 
je zdraví vnímáno jako rovnováha pěti elementů: Dřevo 
podporuje růst, Voda zamyšlení, Země uzemnění, 
Kov sílu a Oheň vášeň. Každý z nás je jedinečnou a 
neopakovatelnou kombinací různého poměru energie 
pěti elementů.
Směs Pět elementů obsahuje pro každý náš aspekt 
vhodný drahokam, který přináší kvalitu příslušného 
elementu. 

ametyst, chalcedon, jaspis oceánový, 
zkamenělé dřevo, růženín

Pět elementů

,Nejsme nemocní, jsme žízniví“, tvrdí ve svých knihách 
známý americký lékař Dr. Fereydoon Batmanghelidj. Voda 
je základním stavebním kanem našeho těla. Umožňuje 
vyplavování toxinů z životně důležitých orgánů a vyživuje naše 
buňky. Dokonce jen malý náznak dehydratace může způsobit, 
že se cítíme oslabení a bez energie. Odborníci obvykle 
doporučují vypít denně kolem 2,5 litru vody. Pijete dost vody? 
Pro spoustu lidí je velmi těžké denně vypít dostatek vody, 
protože přišli o přirozený pocit žízně. Získejte zpět tento pocit! 
Vaše tělo Vám poděkuje tím, že se budete cítit skvěle!

sodalit, křišťál

Vodní vášeň

Drahokamová voda je skutečný elixír života. Vaše tělo 
potřebuje ke svému zdraví dobře fungující detoxikaci. 
Žádný jiný nápoj než voda - čistá, vitální a bez jakýchkoliv
škodlivých látek - nepodporuje lépe správné fungování 
našeho těla. Akvamarín znamená „voda z moře“, a 
tento světle modrý kámen je považován za uklidňující, 
léčivý a očistný, stejně jako koupel v oceánu. A navíc 
jeden vedlejší efekt: vnitřní čistota a krása je vidět i
navenek.

akvamarín, křišťál

Vnitřní čistota

Krása přichází zevnitř. Stárnutí je přirozené, ale nemusíme 
při tom staře vypadat. Svěží, hladká pokožka je znakem 
mládí a zdraví. Proto si ji chceme zachovat co nejdéle. 
Základem je dostatek spánku, vitální strava a dostatek 
čisté vody. Stejně důležité je starat se co nejlépe i o buňky 
pokožky, čistit je a vazivo udržovat pružné. Tato směs je 
vhodná pro ty, co chtějí vyzařovat do světa svou vnitřní 
krásu. Mnohá kosmetická studia již vodu aktivovanou 
fiolou VitaJuwel - Péče o pokožku používají jako nedílnou 
součást svého zkrášlovacího programu, protože vědí,  že 
SPA znamená „zdraví díky vodě“.

ametyst, aventurín, růženín

Péče o pokožku

Diamant je nejlepším přítelem toho, kdo miluje 
drahokamovou vodu. O nejcenějším drahokamu na světě 
se ode dávna říkalo, že dodává božský lesk, nejryzejší čistotu 
a „osvícení“ a byl vyhrazen pouze pro panovníky. Naši 
zákazníci říkají, že neochutnali nic tak čistého a nabitého 
vibracemi jako je diamantová voda.
Vyzkoušejte ji, a už nikdy nebudete chtít pít obyčejnou 
kohoutkovou vodu. Je to také ideální dárek pro ty, které 
ve svém životě nejvíce milujete. Je stejně unikátní jako 
diamantový prsten nebo náhrdelník.

diamantové štěpiny, křišťál

Diamant

.Jen ten, kdo zná svůj cíl, najde i svou cestu“(Lao-c‘). 
Jasnovidní lidé mají přesnou představu o tom, co se zdá 
pro většinu ostatních v nedohlednu. Vzácný šungit je pro
mnoho odborníků jako klenot z jiné planety! Je získáván 
v ruské Karélii. Zde také nechal Petr Veliký vybudovat 
první ruské lázně, aby využil vodu ošetřenou šungitem. 
Užijte si vodu dosud neznámým způsobem a nechejte
své myšlenky a cíle růst! Řekněte o tom svým přátelům 
a sdílejte společnou vizi Dr. Masaru Emota a VitaJuwelu, 
že vzácná voda je zážitkem pro každého.

šungit, křišťál

Crystals Edition Vidění

Nic nepodporuje aktivní životní styl lépe než cvičení, 
vyvážená strava a dostatek čerstvé vody. Čerstvá voda 
snadno nastartuje váš metabolismus. Spousta lidí 
zaměňuje hlad s žízní a tak zůstávají dehydratovaní. 
Pokud budete pít dostatečné množství vody, můžete se 
vyhnout přejídání. Nastartujte se, obujte si běžecké boty 
a naplňte svou láhev s drahokamovou směsí Fit a štíhlá 
vodou! Pokud se tato speciální směs se zářivým červeným 
jaspisem, magnezitem a čirým  křišťálem, stane součástí 
vašeho tréninku, připravte se na skvělé výsledky!

červený jaspis, magnezit, křišťál

Fit a štíhlá

Vše, co potřebujete, je voda. A když přidáte růženín, 
nejzákladnější kámen lásky, je možné všechno. Růženín 
je používán v krystalové léčbě k uvolnění emocionálních
šoků a traumat, pomáhá dávat do rovnováhy emoce a 
přináší mír a klid. Pro ty, kteří milují vodu, je to krásný 
dárek. 
Nicméně, neneseme odpovědnost, pokud naleznete 
sebepřijetí, lásku k životu a univerzu. Aby mohlo srdce 
zvítězit, potřebuje vodu. 

růženín

Harmonie

Hledáte krásný dárek pro vaše blízké, výjimečný svatební 
dar nebo dárek na sv. Valentýna? A nebo chcete 
zažehnout trochu vášně ve vašem každodenním životě? 
Zářivý rudý granát je považován za symbol smyslnosti a 
vášně. Tento krásný, energií nabitý kámen je ideální pro 
zamilované! 
Otevřete všechny smysly energii této unikátní 
drahokamové směsi Vitajuwel, a učiňte si z každého 
doušku zážitek.

granát, křišťál

Oheň smyslnosti

U dětí je podíl vody v těle nejvyšší. Proto je pro ně velmi 
důležité pití čisté a kvalitní vody a to zvláště v období 
jejich vývoje a růstu. 
Kromě toho konzumace vody zvyšuje u dětí schopnost 
koncentrace a učení. Děti při pití vody upravené touto 
speciální směsí objeví magii drahých kamenů. A navíc 
krásné barevné kamínky ve fiole udělají z vody oblíbený 
nápoj vašich dětí.

červený jaspis, sodalit, oranžový kalcit, 
hnědý achát, aventurín

Děti

Již staří Řekové ošetřovali své víno ametystem. Ametystu 
se ve starořečtině říká ten .opojný. Již před naším 
letopočtem rozpoznali zvláštní účinky drahokamů.
VitaJuwel Víno zachová ovocná aromata a zároveň 
srovná obsah taninů a kyselin tak, aby bylo víno 
připraveno k okamžité konzumaci. Fiola „Víno“ obsahuje 
ametyst a křišťál a jeho stočený povrch je opravdu 
mistrovským kouskem.

ametyst, křišťál

VitaJuwel-Víno

Zlaté okamžiky jsou ty, ve kterých jsme schopni se na 
chvíli zastavit, můžeme přemýšlet o tom, co je opravdu 
důležité a necháme za námi každodenní stres. Tyto 
momenty se dají vyvážit zlatem. Zvláštní krása této 
změny nás, stejně jako Dr. Masaru Emota, velice dojímá. 
V jeho odkazu můžeme zaznamenat jedinečnost 
jednotlivých složek: ručně těženého zlata z Rýna, halitu 
- „soli králů“ a ohnivě červeného granátu. Složení této 
směsi nás inspiruje k tomu, abychom si dopřáli více 
těchto zlatých momentů a pociťovali kouzlo s každým 
douškem takto připravené drahokamové vody .

rýnské zlato, halitová sůl, granát

Crystals Edition Zlatý okamžik



SANUS PER AQUAM

Z D R A V Í  D Í K Y  V O D Ě

Přírodní drahokamy navracejí 
vodě její přirozenou chuť.

Užijte si 
drahokamovou vodu... 

čerstvou jako ze studánky.

Ručně tříděné drahokamy v jedinečných 
skleněných fiolách. Design nejvyšší 
kvality pro přípravu krystalové vody.

VitaJuwel - drahokamové fioly 
jsou zdravotně nezávadné, lze je 
jednoduše udržovat v čistotě a velmi 
jednoduše se s nimi zachází. Stačí je 
postavit do skleněné nádoby, zalít 
vodou a za chvilku (asi 7 minut) je 
drahokamová voda připravená.

Upozornění:
Každá tyčinka VitaJuwel je vyrobena 
ručně, z čistého skla, které neobsahuje 
těžké kovy.

• Vyvarujte se proto při manipulaci 
tvrdých nárazů a vysoké teploty, 
respektive mrazu.

• Přesvědčte se před použitím, zda 
tyčinka VitaJuwel není poškozená.

• Výrobek není vhodný pro manipulaci 
dětmi.

• Pokud je tyčinka poškozena ucítíte 
nepříjemný zápach. Další používání 
tyčinky pak už není možné. V případě, 
že nám zašlete poškozenou tyčinku, 
dostanete od nás slevu ve výši 50% 
na nákup nové.

Bližší informace naleznete na stránkách

www.nandi-shop.cz/
vitajuwel/
Drahokamové fioly můžete zakoupit              
v našem e-shopu:

www.nandi-shop.cz
Kontakt:
info@nandi.cz
733 161 677

Karafy na vodu
Karafy jsou svým tvarem a velikostí sladěny     
s tyčinkami VitaJuwel.

Podle naší filosofie jsou nádoby vyrobeny z 
čirého skla, bez škodlivých látek s objemem 
až 1, 5 litru. Zakulacené vnitřní rohy nádob 
zabraňují poškození jejich stěn.

klasik
1,5 litru

Era
1,3  litru

Víčko na karafu
Víčko na karafu klasik  
stabilizuje tyčinku 
Vitajuwel a zabraňuje 
znečištění  vody z vnější 
strany.  

Pojistný řetízek
Postříbřený řetízek s 
háčkem pěkného tvaru. 
Pojistný řetízek jistí fiolu 
VitaJuwelu v karafě a 
minimalizuje tak riziko 
jejího rozbití.  

Zásobník Grande
Zásobník na vodu 
VitaJuwel Grande má 
velkorysý objem 7 litrů. 
Je navržen a vyroben 
podle zcela nového 
designu, podobně jako 
karafa VitaJuwel Era.

Zásobník je možné 
doplňovat vodou, aniž 
by bylo nutné sejmout 
vrchní kryt.  Zásobník 
Grande můžete 
kombinovat s klasickými 
drahokamovými fiolami 
VitaJuwel! Takže máte 
k dispozici všech 18 
variant drahokamových 
směsí.

DRAHOKAMOVÉ FIOLY VITAJUWEL
Ručně vyráběné drahokamové fioly jsou mnohem 
více než jen šperkem na vodu. Jsou hygienické, 
lehce čistitelné, cenově dostupné  a používají se v 
domácnostech k přípravě svěží drahokamové vody, 
která chutná jako čerstvá voda ze  studánky. Jejich 
elegance a krása je ozdobou každého obývacího 
pokoje. Během posledních 10 let se fioly staly 
nedílnou součástí  desítek tisíc domácností. V 
nabídce máme širokou nabídku zajímavých směsí 
drahých kamenů (viz zadní strana), které byly 
testovány naturopaty a sestaveny na základě 
poznatků moderní drahokamové léčby. Dopřejte 
si „chutnou vodu“ a objevujte podstatu každé z 18 
směsí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Karafy VitaJuwel jsou svým tvarem a velikostí 
sladěny s fiolami. Jsou vyrobeny z čirého skla bez 
škodlivých látek s objemem 1,5 litru. Zakulacené 
vnitřní hrany karafy zabraňují nárazům fioly o stěnu 
karafy.

Karafa Era má tak výrazný design, že máte pocit, 
že se drahokamová fiola vznáší. Fiola je bezpečně 
zajištěna ve víčku karafy, takže ani při nalévání vody 
nehrozí nebezpečí poškození fioly o stěnu karafy.

Sklenice VitaJuwel doplňují sestavu fioly s 
drahokamy a karafy. Na dně sklenice je vypískována 
lilie, která tvoří logo značky VitaJuwel. 

VITAJUWEL VIA
S VitaJuwelem ViA získáte nejen jednoduchou láhev 
na vodu s drahými kameny. Objevte drahokamovou 
vodu VitaJuwel ViA „s sebou“ a užijte si Vaši vodu 
tak čerstvou jako přímo od pramene. Vaše zdraví 
Vám poděkuje!

www.nandi-shop.cz/vitajuwel

7 let  
prémiová 
záruka
Jsme přesvědčeni, 
že drahokamové 
fioly VitaJuwel 
jsou vyrobeny na 
celý život. Proto 
jsme po dohodě 
se společností 
VitaJuwel rozšířili 
záruku na sedm let. 
Tím vám chceme 
poděkovat za vaši 
důvěru.

50 %  

sleva za 
poškozený 
produkt
Kromě této 
prémiové záruky 
vám poskytneme 
výjimečnou slevu 
ve výši 50% na 
pořízení nové fioly v 
případě poškození či 
rozbití vaší stávající 
drahokamové fioly 
VitaJuwel.

VitaJuwel ViA
Nyní můžete vychutnat drahokamovou 
vodu vždy, když budete chtít. S láhví 
VitaJuwel ViA, vaší osobní láhví 
drahokamové vody. Naplňte si vaši 
láhev kdekoliv budete chtít a připravte si 
čerstvou studánkovou vodu. 
Na cestě do práce, při nakupování, ve 
městě nebo na pláži - VitaJuwel ViA je 
idaálním společníkem na cestách.

Sklenice 
Sklenice doplňují sestavu 
fioly s drahokamy, 
karafy s řetízkem či 
víčkem. Na dně sklenice 
je vypískována lilie, 
která tvoří logo značky 
VitaJuwel.


