
( M ) E A T I N G  /  S O U T Ě Ž

Moringa (M)eating
SETKÁNÍ S MORINGOU Z TENERIFE
Pečujete se o své zdraví? Zaujala vás zázračná rostlina Moringa? 
Chcete ji vidět, ochutnat a lépe poznat? Zveme Vás na MORINGA 
(M)eating – setkání s Moringou z Tenerife a s námi.

• shlédnete fi lm Moringa – anděl v rostlinné říši
• ochutnáte moringové nápoje a jídlo
• dozvíte se příznivých účincích této rostliny na lidské tělo
• představíme vám jedinečné produkty z moringy, které můžete 

vyzkoušet
• dozvíte se o možnosti spolupráce s námi
• můžete investovat do moringových stromů na Tenerife
• dostanete dárky s našimi produkty
• čeká na vás překvapení
• strávíte s námi čas v přátelské atmosféře

Kapacita je omezená pouze pro 10 osob. Zavolejte nám a rezervujte si 
včas místo. „Vstupné“ je 220 Kč. Telefon pro rezervace a další infor-
mace: +420 730 678 368, e-mail: piste@kvalitnizivot.com. Pro uzavře-
nou skupinku můžeme připravit jiný termín.

Místo: Jinočany u Prahy

Termíny v červnu: 
22. 7. 2015 středa 17.00 hod
25. 7. 2015 sobota 10.00 hod
30. 7. 2015 čtvrtek 17.30 hod
04. 8. 2015 úterý 10.30 hod
13. 8. 2015 čtvrtek 17.00 hod
22. 8. 2015 sobota 15.00 hod
26. 8. 2015 středa 17.00 hod
08. 9. 2015 úterý 17.00 hod

Těšíme se vás.

S O U T Ě Ž
Soutěžte s námi o 3× PŘEDPLATNÉ 
časopisu Naše příroda
Máte rádi přírodu, její krásné fotografi e a naučné 
články? Pak se určitě zapojte do soutěže o krásný 
populárně naučný přírodovědný časopis se za-
měřením na fl óru, faunu a zajímavá místa České 
republiky i nejbližších států. 

Ze správných odpovědí na tyto soutěžní 
otázky vylosujeme 3 výherce:
A)  Jak se jmenuje enzym v ananasu, který 

štěpí bílkoviny? 
B) Co znamená pojem farmingterapie?

Odpovědi s Vaší korespondenční adresou 
nám posílejte mailem na redakce@
casopiskvalitnizivot.cz nebo poštou na adresu 
Časopis pro Kvalitní ŽIVOT, Mirešická 358, 
252 25 Jinočany. Odpovědi naleznete v tomto 
čísle časopisu. Výhry nepodléhají právním 
nárokům.
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Místo: Jinočany u Prahy

Termíny
02.7. 2015  čtvrtek  17.30 hod
22. 7. 2015  středa   17.00 hod
25. 7. 2015  sobota  10:00 hod
30. 7. 2015  čtvrtek  17:30 hod
04. 8. 2015  úterý    10:30 hod
13. 8. 2015  čtvrtek  17:00 hod
22. 8. 2015  sobota   15:00 hod
26. 8. 2015  středa   17:00 hod
08. 9. 2015  úterý   17:00 hod


