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Spirulina Hawajska 500 mg, 100 tabletek
 

Cena: 52,12 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent GINSENG POLAND

Opis produktu
 

Spirulina Hawajska to ok. 58-62% pełnowartościowego białka wraz z 18 aminokwasami i beta karotenem. Kwas gamma linolenowy
#℣佐⌡⌀䜀䰀䄀⌡⍃倣℣, gamma linolowy, chlorofil, fytocjanina, dysmutaza nadtlenkowa #℣佐⌡⌀匀伀䐀⌡⍃倣℣, minerały, witaminy w tym kompleks witamin z grupy B,
enzymy NRA, DNA, sulfolipidy i glikolipidy to tylko niektóre z ogromnej ilości składników odżywczych zawartych w tej aldze, która po raz
pierwszy pojawiła się na świecie 3,5 miliarda lat temu i przetrwała do dziś.

Jest bardzo ceniona przez mieszkańców azji, afryki i ameryki południowej, gdzie ze względu na idealną pogodę miała zawsze doskonałe
warunki do wzrostu. W dzisiejszych czasach, w dobie "sterylizacji" żywności, zdobywa ogromną popularność jako dodatek do żywności,
koktajli, smoothies czy też jako maseczka na skórę.

Suplement diety zawiera naturalne źródło białka, beta-karotenu, witaminy B12 oraz kwasu linolenowego #℣佐⌡⌀䜀⸀䰀⸀䄀⌡⍃倣℣ wzmacnia system
immunologiczny, zalecana przy ogólnym osłabieniu organizmu. Spirulina Pacifica zawiera kompletny zestaw aminokwasów ,
perfekcyjnie zbilansowane schelatowane aminokwasowo minerały, chlorofil, witaminy naturalne, wielocukry – wszystkie składniki w niej
zawarte występujące w niezwykle łatwo asymilowanych formach.

1. Spirulina ma 50 razy więcej żelaza niż szpinak

2. W spirulinie kryje się 6 razy więcej białka niż w jajach

3. Spirulina ma nawet 100 razy więcej witaminy A niż marchew

4. Aż 7 razy więcej wapnia niż mleko

5. Nawet 10 razy więcej potasu niż większość warzyw
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6. Najwięcej przeciwutleniaczy w mikroskopijnej spirulinie - Witaminy A, C i E , cynk, selen – doskonale radzą sobie z wolnymi rodnikami.

Działanie

Spirulina ma bardzo szerokie działanie:

wspomaga pracę wątroby i nerek w procesie detoksykacji (fykocyjanina – odkryta tylko w spirulinie),
wzmacnia system immunologiczny #℣佐⌡⌀瀀漀氀椀猀愀挀栀愀爀礀搀礀 漀搀欀爀礀琀攀 眀 猀瀀椀爀甀氀椀渀椀攀 渀愀稀眀愀渀攀†Ḁ椀洀洀甀氀椀渁Ԡᴀ 猁Ԁ 漀搀 　　 搀漀 　　　 爀愀稀礀 戀愀爀搀稀椀攀樀
aktywne od innych preparatów polisacharydowych)
wspomaga regenerację komórek centralnego układu nerwowego (kompleks witamin z grupy B w tym Wit. B12),
wpływa pozytywnie na obniżanie poziomu złego cholesterolu (LDL) i trójglicerydów,
wspomaga procesy trawienia i wydalania, poprzez stabilizowanie naturalnej flory przewodu pokarmowego,
zawiera łatwo przyswajalne żelazo przez co zalecana jest jako wsparcie dla osób zmagających się z anemią,
wspomaga zmniejszanie ujemnych skutków radioterapii i chemioterapii,
charakteryzuje się właściwościami odtruwającymi i wspomagającymi procesy oczyszczania organizmu,
wspomaga odchudzania (fenyloalanina ogranicza apetyt),
opóźniania procesy starzenia się organizmu,
jest doskonałym uzupełnieniem diety wegetariańskiej, ludzi starszych i rekonwalescentów.

Dawkowanie

do 6 tabletek dziennie
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