SPIRULINA BARLEY - 200tbl. 515,-kč
Spirulina Barley je bioinformační přípravek obsahující
kombinaci sladkovodní řasy Spirulina a extraktu z
mladého ječmene. Spirulina je bohatá na rostlinné
bílkoviny, beta-karoten, železo, vitamin B12, vzácnou
esenciální mastnou kyselinu GLA a nabízí pozoruhodnou
škálu vitaminů, minerálů a živin.
Extrakt z mladého ječmene je získáván z rostlinek šetrně
sklízených v období raného růstu (do výšky 15 cm nad
zemí), kdy rostlina čerpá z půdy a ze vzduchu nejvíce
účinných látek. Obsahuje celé spektrum živých enzymů,
nezbytných pro správné fungování celého organismu a
jeho acidobazickou rovnováhu. Je též bohatý na vitaminy, minerály a aminokyseliny ve
formě, která je v organismu snadno využitelná.
Spirulina Barley ovlivňuje především energetické dráhy žaludku, slinivky a sleziny, tenkého
a tlustého střeva, jater, žlučníku, srdce, osrdečníku a tří zářičů.
Spirulina Barley:
příznivě působí při jemné detoxikaci organismu
dodává potřebné minerály, vitaminy a živiny
redukuje cholesterol
zlepšuje střevní mikroflóru
pomáhá v boji proti nadváze
příznivě působí při cukrovce
snižuje riziko rakoviny i jiných civilizačních chorob
urychluje hojení ran, podporuje regeneraci kůže a sliznic
chrání pokožku před škodlivými druhy záření
působí proti zánětům a infekcím
obnovuje acidobazickou rovnováhu
zpomaluje stárnutí buněk
snižuje vysoký krevní tlak
zlepšuje krevní obraz, podporuje tvorbu hemoglobinu a zlepšuje zásobení tkání
kyslíkem
povzbuzuje organismus a zlepšuje kondici
Použití:
Spirulina Barley je díky své vysoké nutriční hodnotě vhodná jako každodenní doplněk
zdravého jídelníčku. Dodává tělu potřebné látky a unikátním způsobem ukládá svou energii
jako čistý glykogen, jejž může tělo okamžitě přeměnit na více výkonu a životní síly. Pomáhá

stimulovat organismus a uvádí jej do stavu, v němž může optimálně využít svůj energetický
systém. Vhodně se proto uplatňuje i při redukci váhy.
Prokázanými radioprotektivními účinky chrání tělo před volnými radikály a nejrůznějšími
typy škodlivých záření (UV, RTG,...). Je vhodnou volbou pro prevenci i jako doplněk léčby
rakoviny a kardiovaskulárních chorob. Normalizuje hladinu cukrů v krvi, působí příznivě na
slinivku a je zvláště vhodný pro diabetiky. Působí proti chudokrevnosti a reguluje krevní tlak.
Vzhledem k protizánětlivým účinkům má své uplatnění při léčbě řady kožních onemocnění
(akné a alergické vyrážky), ale také při léčbě chronických zánětlivých stavů vnitřních orgánů
(játra, srdce, plíce, klouby, močové cesty,...).
Dávkování:
2 tablety 1-3x denně po třech týdnech užívání doporučujeme jeden týden pauzu. užívání
tohoto produktu je nutné dodržovat dostatečný pitný režim.

