
AROOM ja MAITSE
ühes tassitäies
CORDYCAFE’s!

Naturaalset kohvi täiustavad:
korditseps,
gojimarjad,
läikvaabik ja
ženšenn



CORDYCAFE – MIS SEE ON?

CordyCafe = lahustuv kohv 
korditsepsi, gojimarjade, 
läikvaabiku ja ženšenniekstraktiga 

Lihtne valmistada, toodetud kvaliteetsetest 

ubadest:

Robusta (80%) ja Arabica (20%)



COFFEA ARABICA 

• Uni jäi taaskord lühikeseks?

• Soovid, et mõte paremini töötaks?

• Energiapuudus?

• Juba hea kohvi lõhn aitaks sul stressi vähendada? 

• Tahaksid rõõmsamas tujus olla?

• Oleks hea end ka veidi sportlikumana tunda?

• Tahaksid maitsva joogiga hetkeks aja maha võtta?

• Mis siis aitaks?

Tee endale kohe tassitäis 

CordyCafe’d! 

CORDYCAFE – MILLAL SA SEDA VAJAD? 



ROBUSTA kohvioad 

• Lääne-Aafrika = ubade 

päritolupiirkond

• Kõrgem kofeiinisisaldus (kaks 

korda rohkem kui Arabicas)

• Sisaldab võimsat anioksüdanti 

klorogeenhapet

• Robustat hindavat 

espressosõbrad 

• Hõrk ja veidi mõrkjas maitse



ARABICA kohvioad

• Kasvatatud enam kui 1000 

aastat 

• Vähem kofeiini kui muudes 

kohvisortides

• Maheda ja vähemõrkja maitsega

• Arabica = sünonüüm

kvaliteetseimale kohvile 

• Etioopia = ubade päritolumaa

• Maailma ainulaadseim kohvisort



KOFEIIN – MIS SEE ON 

• Aitab keskenduda

• Aitab ärksamaks muuta

• Aitab suurendada jõudlust ning 

vähendab treenimiseks vajalikku 

pingutust



KORDITSEPS – MIS SEE ON?

Hiina kedristõlvik e korditseps: 

• Seen, mis kuulub perekonda Clavicipitaceae

• Kasvab Tiibeti Alpialadel 

• Hiina taimemeditsiinis viimased 1200 aastat 
peetud ”imeseeneks”.



CORDYCAFÉ – WHY YOU NEEDED?

COFFEA ARABICA 

KORDITSEPS – PEAMISED AKTIIVAINED

KORDITSEPTIIN
ADENOSIIN

KORDITSEPS Muud aktiivained:

• polüsahhariidid

• korditseptiinhape

• vitamiinid A, B, C, E 

• 16 hapet

• superoksiidi dismutaas

• tsink

• seleen 

• magneesium

• raud 

• kaalium



KORDITSEPS HIINA TAIMEMEDITSIINIS

• Hiina taimetarkade seas kõrges hinnas

• Tööstuslikult kasvatatud kultuurid sisaldavad 

aktiivaineid järgnevates kontsentratsioonides: 

adenosiin 1500-3700 (μg/g), korditseptiin 100-

4000 (μg/g). 

Korditseps sisaldab polüsahhariide, D-mannitooli, 

steroole,  A-, B-, C- ja E-vitamiine, 16 aminohapet 

ja mineraale (näiteks kaaliumi, rauda, 

magneesiumi, tsinki, seleeni).



GOJIMARJA EKSTRAKT

• Gojimarja on kasutatud Aasias enam kui 2000 aastat traditsioonilise 

meditsiini ravimtaimena, see on üks toitainerikkamaid vilju 

maailmas!

• Gojimarjad on ühed tugevaimad antioksüdandid. Need sisaldavad 

18 aminohapet, C-vitamiini, B-vitamiine, küllastumata rasvhappeid, 

mikro- ja makroelemente ja flavonoide.

• Gojimarjad sisaldavad ka zeaksantiini (karotenoidi, mis 

neutraliseerib vabu radikaale, kaitseb silmi ja ennetab vanusega 

seotud kollatähni kärbumist) ning looduslikke rasvlahustuvaid 

taimepigmente, mida inimekha saab ainult toiduga.

Gojimarjaekstrakt annab seega kohvijoogile ainukordse toime ning 

sellise joogi pakkumine armsatele inimestele on kena žest. Loodust 

jagades jagame parimat.



COFFEA ARABICA 

LÄIKVAABIKU EKSTRAKT

Läikvaabik kasvab paljudes Aasia kuumades ja niisketes piirkondades ning 

seda on meditsiinis kasutatud 4000 aastat.

• Hiina taimemeditsiinis nimetatakse seda “surematuse seeneks”.

• Aitab säilitada vere normaalset LDL-kolesterooli taset.

• Toetab vereringe tervist.

• Sisaldab rohkesti vitamiine ja mineraale, sealhulgas rauda, magneesiumi, 

kaltsiumi, tsinki, vaske, mangaani ja germaaniumi. Eriti kasulik on 

läikvaabiku polüsahhariidide (beetaglükaanide) ja triterpeenide sisaldus, 

kuna need on kaasaegses meditsiinis olulised toimeained. 



COFFEA ARABICA 

ŽENŠENNI EKSTRAKT

• Ženšenn on üks vanimaid Hiina taimemeditsiinis kasutatavaid taimi, mis on 
tänu oma kasulikele omadustele leidnud koha ka läänemaailmas. 

• Kuulub nö adaptogeenide hulka – see on alternatiivmeditsiinist üle võetud 
mõiste.

• Adaptogeenidest hakati rääkima 1947. aastal, mil vene teadlane Nikolai 
Vassiljevitš Lazarev kasutas antud mõistet mõnede ainulaadsete omadustega 
ainete kirjeldamiseks.

• Nagu mõiste viitab, on adaptogeen aine, mis aitab kehal 
keskkonnatingimustega kohaneda.

• Hetkel peetakse adaptogeenseteks taimedeks neid, mis normaliseerivad 
inimorganismi funktsioone, kuid ei stimuleeri keha üle ega blokeeri selle 
talitlust, toimides pigem toonikutena.

• Ženšennijuur sisaldab rohkesti vitamiine ja mineraale ning on seega 
igapäevasele tervislikule toidule ideaalseks lisandiks.



CordyCafe toetab

• heaolu

• enda ja lähedaste eest 

hoolitsemist

• elu nautimist

• toitumist

Just seda ja veel palju enamat 

saad aromaatsest ja 

maitseküllasest kohvijoogist. 



Soovituslik päevane 
kogus:
- sega 1 kotike tassitäies 
(150-200 ml) kuumas vees 
(80-100 °C)
- Joo 1-2 tassi päevas

Sisu: 12 kotikest x 
16 g

Lahustuv kohv 4110 g

- kofeiini - 144 mg

Korditsepsipulbrit 0,200 g

- adenosiini - 1,2 mg

Gojimarja ekstrakti 0,100 g

Läikvaabiku ekstrakti 0,040 g

Ženšenni ekstrakti 0,040 g

AKTIIVAINED 2 kotikeses

CordyCafe



TIENS CORDYCAFE
Alusta päeva energiliselt! 

Lae oma keha VÕIMSA TASSITÄIEGA!


