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JEDINÉ A JEDINEČNÉ 
Přesně takové je AY.energy a to předává i svým uživatelům. 

Tři byliny z tropických oblastí, které dodají tvému tělu a mysli sílu.  

Guarana, Maté (cesmína paraguayská, neboli yerba maté) i Cola Nitida obsahují postupně se 

vstřebávající kofein, který v kombinaci se správným poměrem jednotlivých bylin zaručuje příval 

energie do 10 minut a přetrvává 8 až 12 hodin, což žádný jiný energy drink či káva nedokáže. 

 

1 BALÍČEK TI ZAJISTÍ ENERGII NA 1 DEN 
Pokud jsi citlivější na kofein, tak užívej jen půl balíčku za den. Vy tvrďáci nepřekračujte množství 2 

balíčků :-) 

 

OHROMNÁ TVOŘIVÁ SÍLA 
o S přáteli (stejně jako u šálku kávy či čaje)  

kdy budeš sdílet radost ze života, nebo vyrazíš na víkendový festival či diskotéku 

 

o Řidič z povolání 

AY.energy se stane jistě tvým věrným pomocníkem na dlouhých cestách 

 

o S kolegy v práci  

kdy budeš usilovně pracovat na projektu 

 

o Obchodní jednání  

kdy budeš motivovat své zaměstnance nebo přesvědčovat nové obchodní společníky 

 

o Rodina 

více energie pro tebe, abys měl více zážitků s rodinou - i zde žijeme naplno 

 

o Sportovní výkon 

kdy pocítíš nárůst fyzické energie a budeš se naprosto koncentrovat na svůj trénink 

 

o Meditace 

kdy necháš všechnu sílu přejít do myšlenek, ve kterých jsi schopný sledovat podvědomí i celý 

svůj život 

 

o Zkouška 

budeš se moci hodiny učit na zkoušku, kdy budeš jen vědět: "Ano, nyní mohu a chci." 

Všichni již známe účinky kofeinu na naše tělo a proto je netřeba se dále rozepisovat. Pokud jsi již 

vyzkoušel kávu, čaj, kakao i energy drink, tak musíš vyzkoušet AY.energy, protože to je zcela nový 

zážitek na zcela nové výši.  

Vyzkoušej AY.energy a běžný energetický nápoj ztratí svůj půvab. 

 



ČISTÝ EXTRAKT BYLIN 
V našem produktu využíváme pouze čistý extrakt z bylin. Žádná chemie a zbytečnosti (např. gaurana 

tablety dostupné na našem trhu)! Jen to nejlepší: Guarana extrakt, maté extrakt a cola nitida extrakt. 

AY.energy schválila státní zemědělská a potravinářská inspekce, společně s ministerstvem zemědělství. 

Proč extrakty? 
Extrakty zajistí efektivnější (avšak postupnou) vstřebatelnost, navíc je balíme v ochranné atmosféře, 

aby si zachovaly svou sílu. Účinky (energie, kreativita, radost, pocit mládí a mnohem více) se dostaví již 

po 10 minutách a příjemně přetrvají dalších 8 – 12 hodin. 

 

NEJPOHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB 
Doporučujeme si AY užít hned ráno před snídaní a vypít vše najednou. 

Obsah sáčku vysypej do 500ml teplé vody a ráno vypij. Ale jelikož je kofein znám pro svou výrazně 

hořkou chuť, tak doporučujeme si najít vlastní, tobě nejpříjemnější, způsob konzumace - užít si tak 

ranní rituál a mít chvilku čas jen sám pro sebe.  

S chutí tak doporučujeme: 

AY + 500ml vody + citrón + hroznový cukr 
Jistě už všichni známe blahodárné účinky teplé vody s citrónem. (Také máš takovou radost, když děláš 

něco pro své zdraví?) 

Přidáním AY získáš energii na celý den, kyselost citronu  zároveň snižuje hořkou chuť bylin a podporuje 

jejich vstřebávání. 

AY + 120ml mléka (i rostlinného) + kakao 
Přidáváme recept: Kokosové mléko, agávový sirup (či jiné sladidlo) a nepražené kakao + AY!  

Přejeme dobrou chuť a spousty energie 

AY + smoothie 
Pokud jsi zvyklý snídat smoothie, není nic jednoduššího než do mixéru přisypat AY! 

AY + káva 
Jedna z možností jak ještě více zesílit účinky AY a zároveň zcela zamaskovat hořkost bylin. Zde ale 

pozor na příjem dalšího kofeinu! 

AY + hroznový cukr 
Hroznový cukr vážně skvěle maskuje hořkou chuť bylin. Je v tom přeborník číslo 1, vyzkoušej ho. :) 

Doporučujeme poměr hroznového cukru a AY 1:1 

AY + jogurt + marmeláda 
Další cesta, pokud vás neosloví AY v podobě nápoje, je přimíchat obsah sáčku do snídaňového müsli. 

  



UPOZORNĚNÍ 
 

V případě dlouhodobé zátěže je AY možné užívat 3 dny v týdnu, nejlépe každý druhý den, například 

úterý, čtvrtek, sobota. 

Při dlouhodobém užívání vzniká tolerance. Proto doporučujeme k AY přistupovat, jako kdyby to byl 

energy drink - první pomoc při náročném dni. 

Užívání přehnaného množství se snižují pozitivní stránky stimulace a začne převažovat nervozita s 

podrážděností. 

AY se nesmí užívat během těhotenství a kojení. Jelikož obsahuje kofein, neměli by AY užívat lidé 

alergičtí na kofein. Opatrní by měli být i lidé se srdečními problémy, vysokým krevním tlakem, vředy a 

lidé trpící cukrovkou a epilepsií.  

 

  



AY.ENERGY OBSAHUJE PŘÍRODÍ SILNÉ EXTRAKTY 
 

GUARANA 
 

Indiáni z povodí řeky Amazonky používají guaranu, aby zabránili únavě a podpořili svou fyzickou 

vytrvalost. Guarana obsahuje oproti kávě spoustu nenasycených mastných kyselin, které pomáhají 

pomalému uvolňování kofeinu z guarany, jehož účinek se v průběhu dlouhých hodin postupně zvyšuje. 

Oproti tomu kofein z kávy nás rychle nabudí a můžeme být po něm nervózní a neklidní. Kromě toho 

káva nepůsobí moc dlouho, takže po nabuzení se dostaneme opět skokově zpět a chce se nám spát. 

Tak či tak je kofein nejrozšířenější drogou světa. Stovky studií prokázaly, že pomáhá zlepšit duševní 

výkonnost. V jedné neurologické publikaci se dokonce dočteme, že tři šálky kávy denně snižují riziko 

poklesu mentálních funkcí o více něž padesát procent.  

Káva nám dodává energii krátkodobě, ale přehřívá a zbytečně moc stimuluje naše 

tělo. Guarana působí na tělo chladivě a tím ho uvolňuje a revitalizuje, což je mnohem výhodnější. 

Získáte spoustu energie a pozornosti, ale i přes to zůstanete klidní a rozvážní. 

Guarana, bylina z deštného pralesa, pracuje tak, že uvolňuje acetylcholin, což je neurotransmiter 

ve Vašem mozku. Podílí se na přenosu signálů mezi bilionem neuronů, mezi kterými funguje jako 

převozník informací. Káva acetylcholin uvolňuje v mozku taky, ale jen na chvíli, Vaše mysl a paměť se 

zostří a káva Vás nabudí, jenže po pár hodinách přijde utlumení nabuzeného organizmu a Vy máte 

tendenci pít další a další kávu, abyste si zachovali výkonnost. 

Jenže nadměrné pití černé kávy je pro tělo nebezpečné, zvyšuje krevní tlak a puls, takže Vaše srdce se 

může příliš namáhat, a to pro něj není zdravé. Stejně tak budete mít zbytečně moc nabuzený celý 

organizmus a můžete se začít cítit ve stresu. Krátkodobě Vám to sice neublíží, ale z dlouhodobého 

hlediska si můžete zadělat v pozdějším věku na infarkt. 

Naštěstí guarana tyto neblahé účinky na organizmus nemá. Pozvolna jej povzbuzuje, bez rychlého 

zvedání tlaku a tepu, srdce sice pumpuje více krve do mozku a zbytku těla, ale není k tomu donuceno 

náhle a silou, jako u normální kávy. Proto ani po delší době nepřichází útlum a únava. Kofein z guarany 

– někdy zvaný guaranin působí na organizmus mnohem šetrněji. Guarana kromě kofeinu dodává do 

těla výživné látky, jako jsou vitamíny, puriny, katechiny, třísloviny a vlákninu. Obsahuje také 

theobromin, který byl původně objeven v čokoládě a má patentovaný preventivní účinek 

protirakovině. Theofylin,který v guaraně také najdeme, působí příznivě na dýchací soustavu a 

povzbuzuje centrální nervovou soustavu. 
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COLA 
 

Afrodiziakum zvyšující koncentraci a fyzickou výkonnost. 

Cola nitida byla jednou z původních přísad v celosvětově oblíbeném nápoji Coca – Cola, kterou v roce 

1886 vyrobil lékárník John Stith Pamberton. Dnes se nahrazuje mnohem levnějším kofeinem. Kolovník 

pochází ze střední a západní tropické Afriky, kde roste v podrostu deštných pralesů. Hojně se pěstuje v 

Nigérii, odkud se kultura rozšířila do Súdánu, dále pak do Ameriky, na Jamajku a zejména do Brazílie a 

Mexika a konečně do Indie a jižních oblastí tropické Asie. 

Cola nitida se na Jamajce a v Kolumbii užívala jako sexuální stimulant. Po celém světě je však známá 

jako osvěžující a povzbuzující prostředek, jelikož stimuluje centrální nervovou soustavu. Zvyšuje 

koncentraci a pročišťuje mozek. Je vhodný jak pro studenty, tak i pro lidi, kteří mají náročnou práci a 

často se cítí přepracovaní. Nově nabitou energii pocítíte skoro ihned po dobu až šesti hodin. Cola 

nitida je vhodný pomocník při problémech s nadbytečnými kily, protože tlumí pocit hladu i žízně. 

Cola nitida se doporučuje také v kombinaci s Guaranou. Účinky Coly se dostaví skoro ihned po požití a 

účinky Guarany zase dlouho přetrvávají. Spojením těchto dvou stimulantů vznikne stimulující a mírně 

afrodiziakální nápoj. 

Účinnými látkami jsou především alkaloidy kofein a theobromin. Kofeinu je zde až 3x více než v 

kávových zrnech a tvoří více jak polovinu objemu ořechu. Mezi další obsahové látky se řadí bílkoviny, 

třísloviny, škrob a vitamíny B a C. 

V Evropě a v Americe jsou dnes kolová semena výchozí surovinou ve farmaceutickém průmyslu pro 

výrobu povzbuzujících preparátů známých jako kolové víno nebo kolové tabletky. V potravinářském 

průmyslu se používají při výrobě osvěžujících nápojů. 

Colovník, strom z čeledi lejnicovitých, je blízký příbuzný kakaovníku a pochází z deštných pralesů 

západní Afriky. Nejrozšířenější druhy koly pěstovanými pro komerční účely jsou Cola Acuminata a Cola 

nitida. Z nich se sklízí kolová semena. 

V západní Africe si drží dlouhou tradici, k níž patří například vítání cizinců kolovými ořechy.V těchto 

krajích ocení kolu především muslimové, jelikož nemají povoleno konzumovat alkohol, a tak místo 

toho žvýkají hořká semena koly, která považují za posvátná. 

V moderním světě se ořechy zpracovávají a jsou jimi syceny různé energetické drinky nebo se přetváří 

v povzbuzující tabletky. Slovo „kola” ale v naší civilizaci už jen zřídkakdy popisuje produkty vyrobené z 

kolovníku. Coca - Cola byla původně zřejmě velice účinný léčivý a omamný nápoj. Skládal se z vína, 

kokainovníku a koly. Postupně se ale upustilo od vína, kokainovníku a nakonec nejspíše i od koly, jenž 

je dnes nahrazována čistým kofeinem. Současná tekutina nemá tedy s tou původní ani s rostlinou kola 

mnoho společného. 

Kolový ořech může dokázat stimulovat centrální nervovou soustavu až na 6 hodin. Doplníte-li fyzickou 

aktivitou, může pomoci pálit velice dobře tuky. 

  



Složení: Kola obsahuje purinové deriváty (kofein, theofylin, theobromin), velké množství škrobu, 

třísloviny, fenoly, vitamíny (C, B-komplex) a barvivo známé jako kolová červeň. Kofein pokrývá asi 3 % 

celkového objemu ořechu, což je více jak dvojnásobné množství oproti kávě. 

V kombinaci s dalším práškovým energizérem, Guaranou, maximalizuje svoji stimulační schopnost. 

Jelikož mají obě bylinky pozoruhodné stimulační účinky, jejich spojení dodá tělu ještě více energie.  Je 

známo, že Cola nitida má rychlý nástup, ale účinek přibližně po 2 hodinách odezní. Naopak Guarana 

má pomalejší nájezd, ale její účinky trvají velmi dlouho. Z toho vyplývá, že kombinace těchto rostlinek 

dodá rychlý přísun energie, který vydrží na dlouhou dobu. 

  



MATE 
 

Tento typický nápoj Paraguajských indiánů bývá ceněn hlavně pro své silné dlouhotrvající povzbuzující 

účinky. Působí příznivě na činnost ledvin, napomáhá látkové výměně, a navíc působí pozitivně na 

trávicí systém. Bývá popíjen ze zvláštní nádoby Kalabasy pomocí trubičky Bombily. Doporučuje se jako 

alternativa k pití kávy. 

 

Maté bývá označováno jako „zelené zlato indiánů“ nejen pro svou lahodnou a osvěžující chuť. Vysoký 

obsah kofeinu v příznivé kombinaci s ostatními látkami zajišťuje pozvolný a rovnoměrný povzbudivý 

účinek, díky němuž domorodí obyvatelé vydrží dlouhodobé fyzické vypětí v teplotách kolem 40 °C i bez 

přísunu potravy. Jihoamerické ženy pijí maté po staletí v době těhotenství s důvěrou v jeho posilující 

účinek. V USA a Evropě se však pro vysoký obsah kofeinu v maté těhotným ženám a malým dětem 

nedoporučuje. 

Původ Mate není v čajovníku, nýbrž v listu cesmíny paraguajské. Obsah běžného kofeinu je 6,5 %, což 

je asi o 1,5 % více než v kávě, nebo čaji. Mate obsahuje řadu vitamínů, bílkoviny, magnezium, železo, 

sodík, fluor a další, pro lidský organismus důležité látky. Připravený jako sypaný čaj se skvělými přísady. 
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