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Test na minerály 
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Určete svou minerální 
rovnováhu. 

 

 

SLADKÁ 

PŘÍJEMNÁ 

BEZ CHUTĚ 

HM... TROCHU CHUTÍ 

TAK...TAK 

NECHUTÍ MI TO 

DOST ŠPATNÁ CHUŤ 

Existuje 7 odpovědí na chuť - 

Začněte s č. 1 (draslíkem), nalijte si část směsi vody a draslíku do úst, 
ale nepolykejte. Poválejte ho v ústech, spolkněte a poté najděte číslo, 
které nejlépe odpovídá chuti tohoto minerálu. 

Skóre 1 nebo 2 znamená, že tento minerál potřebujete suplementovat, 
protože jej máte velký nedostatek. Pokud zaznamenáte skóre 3 – 
necítíte chuť, jen obyčejnou vodu, znamená to, že stále máte 
nedostatek tohoto minerálu, ale ne takový nedostatek jako při skóre 1 
nebo 2. Skóre 4 znamená, že v současnosti máte jisté množství tohoto 
minerálu v těle, můžete jen trošku přidat. 4 je ale ideální skóre v tomto 
měření. 

Skóre 5, 6 nebo 7 znamená, že momentálně máte příliš mnoho tohoto 
minerálu v těle (aktuálně). Určitě byste ho neměli suplementovat – 
alespoň prozatím. Měli byste však pokračovat v testování každých pár 
měsíců, neboť absence tohoto minerálu ve vašem minerálním nápoji 
nakonec vyvolá změnu vaší chuťové reakce. 

Skóre 5, 6 nebo 7 se časem změní a budete minerál znovu potřebovat. 
Je velmi důležité naučit se také tomu, co nepotřebujete. 

Tento postup opakujte pro každý minerál. Pravidelně testujte a 
zaznamenávejte svá čísla (dobré je to dělat alespoň jednou za měsíc, 
ale pokud to budete dělat jednou za týden, bude to skvělé). 

 

Zde je návod: 

Pomocí reverzní osmózy nebo 
destilované vody - nalijte 8 uncí do 9 
různých sklenic. 

Počínaje skóre 1 přidejte dávku 
každého minerálu do samostatného 
šálku. 
Ochutnejte každý minerál a zjistěte, 
jak chutná podle níže uvedeného 
průvodce. 



  

Užívání vašeho denního tekutého minerálního 
nápoje 
Pokud váš test říká, že máte skóre 1, vložte do nápoje dávku umístěnou na 
přední stranu láhve, v tomto případě 13 kapek draslíku. Pokračujte v seznamu 
č. 2 až č. 8, přidávejte každý podle označení na láhvi, dokud nepřidáte 
všechny ty, které mají skóre 1, 2, 3 a 4. Smíchejte je všechny spolu se 
špetkou práškového vitamínu C, pokud by chtěli zvýšit biologickou 
dostupnost. 

Pokud byste chtěli zvýšit obsah minerálů v těle rychleji, můžete použít níže 
uvedená doporučení, ale musíte se často testovat. 

Pro zvýšení obsahu: U minerálů se skóre 1, 2 nebo 3 přidejte 3násobek 
běžné dávky. Například, pokud váš test ukázal, že draslík vykazuje skóre 1, 
přidejte 3krát normální dávku (39 kapek), u zinku 21 kapek atp. Avšak u 
skóre 4 žádné trojnásobné dávky nedávejte. I když berete minerály dvakrát 
nebo třikrát denně, minerály se skóre 4 užívejte jen 1x denně. A samozřejmě, 
vynechejte minerály se skóre 5, 6 a 7. Takže platí: skóre 1, 2 a 3 – 3x dávka, 
skóre 4 – 1x dávka denně, skóre 5, 6 a 7 – žádná dávka 

(#9) Jód je jiný. ODD pro jód jsou 3 kapky/den. Podle Dr. Davida Derryho 
(autor knihy The Little Red Book) to však ke zvýšení vaší základní potřeby 
jódu nestačí. Doporučuje 2,4 mg jódu denně, což je 36 kapek. Přidejte 36 
kapek denně do svého nápoje (opět pouze pokud testujete). Váš limit pro jód 
je 36 kapek za den, nikdy ne víc. Pokud se vaše chuť změní na skóre 5 nebo 
více, zmenšete dávku na polovinu (18 kapek). Pokud vaše chuť stále ukazuje 
nepříznivé skóre, zmenšete dávku opět o polovinu (9 kapek). 

Nejlepší je užívat je všechny spolu s vitamínem C, pomerančový a 
grapefruitový džus už má obsah céčka. Užíváním 1/2 šťávy a 1/2 vody snížíte 
příjem cukru a přece jen si dodáte trochu céčka. Pokud použijete pouze vodu, 
namísto šťávy přidejte 1/4 lžičky krystalů BodyBio vitaminu C. 

Užívání vašeho denního tekutého minerálního 
nápoje 
Pokud nápoj chutná jinak (divně), otestujte se. Rozhodněte se sami. Ujistěte 
se, že užíváte jen ty minerály, které projdou testem chuti. 
Jak si budete vytvářet zásobu minerálů ve vašem těle, minerály, které 
potřebujete nebo ne se postupně budou měnit. Testování vám pomůže zjistit, 
který z nich právě potřebujete. 

Co udělat jako první? 
V první řadě se otestujte. Základní součástí vašeho programu tekutých 
minerálů je identifikace toho, jaké minerály vlastně potřebujete. 

POZN.: 

Testování chuti je normální 
funkce, kterou děláme přirozeně, 
když si vybíráme jídlo (nebo 
bychom to měli dělat, jelikož 
jsme se dostali až sem). Někteří 
se však budou cítit bezpečněji, 
když jim při testování minerálů 
pomůže zdravotnický pracovník, 
což je velmi dobrý nápad. Jiní 
zase mají dobrý pocit z toho, že 
sami dokáží posílit své zdraví. 

 


