
KAVOJE YRA GYVYBIŠKAI SVARBIŲ MINERALŲ IR 
MIKROELEMENTŲ, pavyzdžiui, geležies, kalio, 
magnio ir mangano, taip pat svarbios veikliosios 
medžiagios - kofeino. Kofeinas stimuliuoja cen-
trinę nervų sistemą, aktyvina hormonų veiklą, 
didina širdies susitraukimų dažnį, spartina 
medžiagų apykaitą ir kvėpavimą. 

Susisiekite:

Taip pat galima rinktis IDEE COFFEETM  BE 
KOFEINO ir kitas organines kavos rūšis.

Idee Coffee taip pat tinka tiems, kurie TURĖDAMI 
SKRANDŽIO PROBLEMŲ nori mėgautis švelniu 
kavos skoniu. Todėl siekdami skatinti sveiką gyveni-
mo būdą, Darboven Idee Coffee kavos pupeles skru-
dina specialiu patentuotu būdu. 

J.J.DARBOVEN vardu patentuotas procesas, 
pradėtas kurti profesoriaus Lendrich jau nuo 
1927 metų ir yra vis tobulinamas. Pupelių ap-
dorojimo būdu NENAUDOJAMOS JOKIOS 
CHEMINĖS MEDŽIAGOS. Pupelės kaitinamos iš-
skirtinėmis sąlygomis (slėgis, vakuumas, tem-
peratūra ir drėgmė). 

1999 m. SĖKMINGAI PATVIRTINTAS NAUJAS 
KLINIKINIS TYRIMAS, kuriame  įrodyta, kad IDEE 
COFFEETM yra dar švelnesnė skrandžiui dėl neseniai 
patentuoto DARBOVEN rafinavimo būdo, kuriuo 
žymiai sumažinamas dirgiklių poveikis skrandžio 
gleivinei. 

IDEE COFFEETM - KUO 
JI TOKIA YPATINGA? IDEE COFFEETM - 

UŽ SVEIKĄ 
GYVENIMO BŪDĄ! 

Šis procesas sumažina daugybę nepageidau-
jamų medžiagų, esančių pupelėse. Tai reiškia, 
kad skrudinant pupeles, susidaro MAŽIAUSIAS 
DIRGIKLIŲ KIEKIS, bet tai neturi jokios įtakos 
kavos stimuliaciniui poveikiui.

J.J.Darboven in Baltic States
Tel:85 233 55 07

info@darbovenbaltics.com
www.darboven.lt

Dauguma žmonių tampa mieguisti tik sutemus, 
todėl puodelis kavos daro stebuklus, nes padidina 
darbingumą. 

YRA ŽINOMA, JOG KAVA ENERGIZUOJA, PAKELIA 
NUOTAIKĄ IR PADIDINA GEBĖJIMĄ SUTELKTI 
DĖMESĮ. 
Kiekvienas nori būti energingas, puikios formos 
tiek fiziškai, tiek dvasiškai.

TEIGIAMA, KAD KAVA GERINA NUOTAIKĄ IR 
RAMINA PROTĄ. 

ĮĮrodyta, kad kofeinas didina insulino išsiskyrimą 
iš kasos. Taip pat padidina serotonino kiekį 
smegenyse. Serotoninas yra hormonas natūraliai 
besigaminantis organizme - kitaip dar vadinamas 
LAIMĖS HORMONU. Jis sukelia malonius pojūčius 
ir sukuria “Joie de vivre” - ką reiškia - gyvenimo 
džiaugsmą. Dėl serotonino sumažėjimo padidėja 
depdepresijos tikimybė. Serotonino kiekis pradeda 
mažėti, kai vasara baigias ir dienos trumpėja. 

Daugumai žmonių vien pamąsčius apie užpiltos 
kavos aromatą apima malonus jausmas ir noras 
iškart pasidaryti šviežios kavos, ir tai - ne be 
priežasties.


