
BARLEY - MLADÝ JEČMEN 

Barley je bioinformační přípravek vyrobený podle zásad ekologického zemědělství. Barley 
neobsahuje žádné příměsi, vyrábí se pouze z šetrně zpracovávaných mladých rostlinek 
ječmene obecného Hordeum vulgare, sklízeného v období raného růstu ve výšce 18-20 cm 
nad zemí, v době, kdy rostlina čerpá z půdy a vzduchu nejvíce účinných látek. Mladý ječmen 
je bohatým přírodním zdrojem potřebných živin, minerálů a vitaminů, ale výjimečný je 
především vysokým obsahem více než 20 živých enzymů, vlákniny, aminokyselin a 
rostlinných bílkovin, které jsou snadno využitelné pro zdravý růst organismu, a ideální pro 
prevenci patologických stavů. 

Mladý ječmen je čistě přírodní surovina pěstovaná a 
zpracovávaná podle zásad ekologického zemědělství. 
Obsahuje všechny pro tělo potřebné vitaminy, 
minerály, aminokyseliny a cenné enzymy v takové 
formě, která je v organismu snadno využitelná. Listy 
mladého ječmene jsou bohaté na betakaroten, vitamin 
C, E a především na všechny vitaminy řady B. Díky 
působení enzymů má mladý ječmen schopnost 
detoxikovat tělo, zpomalovat proces stárnutí a chránit 
tělo před nežádoucími vlivy životního prostředí. Je 
vhodný při léčbě kožních onemocnění, pomáhá v boji s 
nadváhou a zácpou, potlačuje růst rakovinných buněk a 
je mimořádně vhodný při rekonvalescenci. 

Barley ovlivňuje především energetické dráhy žaludku, slinivky a sleziny, tenkého a tlustého 
střeva, jater, žlučníku, srdce, osrdečníku a tří ohřívačů. Ve Vollově systému meridiánů 
(používaném v diagnostice pomocí EAV) se Barley zaměřuje na energetické dráhy nervové, 
orgánové, vazivové, kloubní a tukové degenerace, alergie a lymfy. 

Mladý ječmen... 
 
* příznivě působí na jemnou detoxikaci organismu 
* podporuje střevní peristaltiku a působí proti zácpě 
* pomáhá v boji proti nadváze 
* snižuje riziko rakoviny i jiných civilizačních chorob 
* urychluje hojení ran 
* působí proti vnitřním i vnějším zánětům a infekcím 
* chrání pokožku před škodlivými druhy záření 
* snižuje tělesné pachy, osvěžuje dech 
* snižuje kyselost vnitřního prostředí, obnovuje acido-bazickou rovnováhu 
* má ochranný vliv na tkáně, sliznice a kůži 
* díky antioxidačnímu působení zpomaluje stárnutí buněk 
* vylepšuje krevní obraz díky vysokému obsahu organického železa 



* působí příznivě na hormonální systém 
* dlouhodobě vylepšuje psychiku 

Použití Barleye: 

Barley je díky své vysoké nutriční hodnotě vhodný jako každodenní doplněk zdravého 
jídelníčku. Nezbytný je při jarních očistných půstech, dietách a vhodně se uplatňuje i při 
redukci váhy. Jako silný antioxidant chrání tělo před účinky volných radikálů a nejrůznějších 
typů škodlivého záření (UV, RTG, ...), regeneruje kůži po ozáření. Je vhodnou volbou pro 
prevenci i jako doplněk léčby rakoviny. Normalizuje hladiny cukrů v krvi a působí příznivě 
na slinivku, díky čemuž je zvláště vhodný pro diabetiky, dále působí proti chudokrevnosti a 
celkově čistí krev a vylepšuje krevní obraz. Díky protizánětlivému působení má své 
uplatnění při léčbě řady kožních chorob - akné, alergické vyrážky, skvrny, ale také při léčbě 
chronických zánětlivých onemocnění vnitřních orgánů (játra, srdce, plíce, ...). 

Dávkování: 

3 lžičky prášku rozpuštěného ve 2 dl vody užívat nejlépe po ránu 
Barley užívejte nalačno alespoň 20 minut před jídlem. 
Po třech týdnech užívání doporučujeme jeden týden pauzu. 
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. 
Prášek zamíchejte ve sklenici studené nebo vlažné vody (pozor! teplota vyšší než 50°C 
ničí enzymy). Nápoj je chutný v kombinaci se zeleninovými šťávami. 

 
Upozornění: 

 
Při užívání tohoto produktu je nutné dodržovat dostatečný pitný režim. 
Výrobek není určen osobám přecitlivělým na chlorofyl a ječmen. 
Výrobek není určen pro děti. 

 
Skladujte v suchu a temnu při teplotě 10 - 25°C a chraňte před mrazem. 

 

CENA 515,- Kč 
 
 
 
 

 


