Spirulina Barley
A Spirulina Barley készítmény a Spirulina édesvízi alga és fiatal árpa-kivonat kombinációjából álló bioinformációs készítmény.
A Spirulina rendkívül gazdag növényi fehérjében, bétakarotinban, vasban, B12 vitaminban, a
ritka GLA esszenciális zsírsavban, és e mellett a vitaminok, ásványi- és tápanyagok
figyelemreméltó skáláját kínálja.A fiatal árpa-kivonatot az árpa fejlődésének kezdeti
szakaszában (a föld feletti 15 cm magasságig) nagy odafigyeléssel betakarított növényekből
nyerik. Az árpa ebben a fejlődési szakaszban képes a legtöbb hatékony anyagot magába szívni a
talajból és a levegőből. Több olyan élő enzimet is tartalmaz, amely elengedhetetlenül fontos a
szervezet megfelelő működéséhez, valamint a test acido-alkalikus egyensúlyának
fenntartásához. Továbbá rengeteg, a szervezet számára könnyen felhasználható vitamint,
ásványi anyagot és aminosavat tartalmaz
A Spirulina Barley elsősorban a gyomor, a hasnyálmirigy és a lép, a vékony- és vastagbél, a máj,
az epehólyag, a szív, a szívburok és a hármas melegítő energetikai pályáit harmonizálja.
Spirulina Barley:
- segíti a szervezet kíméletes méregtelenítését
- biztosítja a szükséges ásványi anyagokat, vitaminokat és tápanyagokat a szervezet számárcsökkenti a koleszterinszintet
- javítja a bél mikroflóráját
- segít a túlsúllyal szembeni küzdelemben
- pozitívan hat cukorbetegség esetén
- csökkenti a daganatos és egyéb civilizációs betegségek kialakulásának veszélyét
- felgyorsítja a sebgyógyulás folyamatát, támogatja a bőr és a nyálkahártyák regenerációját
- védi a bőrt a káros sugárzásoktól
- hatékony a gyulladásokkal és a fertőzésekkel szemben
- megújítja az acido-alkalikus egyensúlyt
- lassítja a sejtek öregedését
- csökkenti a magas vérnyomást
- javítja a vérképet, támogatja a hemoglobinok termelését és a szövetek oxigénellátását
- élénkíti a szervezetet, és javítja a kondíciót
Használata:
A Spirulina Barley magas tápértékének köszönhetően az egészséges étrend mindennapi kiegészítője lehet. Biztosítja a
szükséges anyagokat a szervezet számára, és energiáját tiszta glükogénként egyedülálló módon raktározza el úgy, hogy a
testet azonnal nagyobb teljesítményre sarkallhassa, és életerőt adhasson neki. Arra stimulálja a szervezetet, hogy
energetikai rendszerét optimális módon használja ki. Kiválóan használható ezért fogyókúra során.
Sugárzásellenes hatásainak köszönhetően védi a testet a szabad gyökökkel és a legkülönbözőbb káros sugárzásokkal
(UV, RTG, …) szemben. Segítségével megelőzhető a rákos-, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása, de
alkalmas az említett betegségek gyógykezelésének kiegészítésére is. Normalizálja a vércukorszintet, pozitívan hat a
hasnyálmirigy működésére, és külön javallott a cukorbetegeknek. Jótékonyan hat a vérszegénységre, és szabályozza a
vérnyomást. Tekintettel a gyulladásellenes hatásaira, kiválóan alkalmazható egy sor bőrbetegség (akné és allergiás
kiütések), valamint a belső szervek krónikus gyulladásos állapotai (máj, szív, tüdő, ízületek, húgyútak, stb.) esetében.
1. oldal

Adagolása:
Naponta 1-3x 2 tabletta.Három hét után tartson egy hét szünetet!
A készítmény szedésekor figyelni kell a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre.
Figyelmeztetés:
A készítmény használata 3 éves kor alatt nem ajánlott!
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet!
A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
A termék használata klorofilra és árpára túlérzékeny személyek esetében nem ajánlott.
Tárolja száraz, sötét 10-25 C hőmérsékletű helyen!
Tartsa az eredeti üvegcsomagolásban!
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