DOPORUÈENÍ PRO KONZUMACI CHLORELLY.
Cílem tohoto letáku je blíe Vás seznámit s pùsobením chlorelly. Poskytuje
Informace tìm, kteøí se rozhodli ji uívat.
Charakteristika pùsobení chlorelly:
Jeden z nejzajímavìjších jevù spojených s chlorellou je detoxikace, která spoèívá v tom,
e se tìlo prostøednictvím chlorelly èistí od jedù vzniklých buï pøímo v nìm, nebo
pronikajících z okolního prostøedí. Tato pro chlorellu specifická detoxikace je jednou
z jejích nejdùleitìjších vlastností a probíhá díky unikátní struktuøe její bunìèné stìny.
Ta je tvoøena z nìkolika vrstev a umí na sebe navázat toxiny i tìké kovy. Chemické vazby
(toxiny, tìké kovy - látky z bunìèné stìny chlorelly) jsou velmi stabilní a tvoøí slouèeniny,
které nejsou z tráveniny pro organizmus vstøebatelné. Nevstøebatelnost tìchto slouèenin
zabezpeèí jejich vylouèení z tìla ven pøirozenou cestou (stolicí). Souèasnì pùsobí
chlorella proti škodlivým bakteriím a plísním. Na detoxikaci reagují lidé odlišnì podle toho
v jakém stavu je jejich organismus, støeva a jaterní funkce.
Prùvodní jevy:
Nìkdy doprovázejí poèátek uívaní chlorelly prùvodní jevy, které se mohou projevit
napøíklad jako mírná bolest hlavy, závra, prùjem nebo zácpa a mohou se objevit
i doèasné vyráky. Prùvodní jevy jsou zpùsobeny velmi rychlým uvolòováním jedù
z organizmu, který vyuívá všechny detoxikaèní cesty (napøíklad i kùi). Mìøítkem
mnoství toxinù a rychlosti jejich odstraòování z organizmu je intenzita tìchto jevù. Svìdèí
to o tom, e se tìlo èistí. Musíme si tedy uvìdomit, e detoxikaèní projevy souvisí se
stavem organismu a jeho metabolismu. Závisí to na mnoha faktorech z nich nejdùleitìjší
je stupeò zneèištìní a poškození metabolismu organizmu. Na druhou stranu chlorella díky
svému obsahu proteinù a mikroivin vyivuje orgány trávicího traktu a tím nejen e jim
pomáhá v jejich metabolické zátìi pøi detoxikaèních procesech,
ale souèasnì je regeneruje. Velmi zjednodušenì se dá také øíci, e se organizmus sám
rozhodne vylouèit zachycený odpad a škodliviny ven z tìla a zabránit tak navrácení tìchto
jedovatých látek ze støeva zpìt do organismu.
Dávkování a jeho závislost na podmínkách:
Dávkování u chlorelly na rozdíl od bìných doplòkù (pøitom chlorella má charakter
potraviny) je velmi specifické. To spoèívá ve velkých zmìnách v dávkování podle
individuálních podmínek. Na poèátku uívání je vhodné její dávky citlivì odmìøovat,
ale jakmile se organizmus zbaví nejhorších dlouhodobých nánosù toxinù a tím ustoupí
detoxikaèní prùvodní jevy, je mono její dávky postupnì mnohonásobnì zvyšovat.
Dávky pro dospìlé osoby i dìti (od 3 let) zaèínající s chlorellou 2 (dvì) a 3 (tøi)
tablety dennì na 10 kg (deset kg) tìlesné hmotnosti.
Toto dávkování po jednom týdnu zkusit zvýšit na dvojnásobek a sledovat pøípadný výskyt
výše uvedených detoxikaèních prùvodních jevù. I toto zvýšení je nejlépe provést v dobì,
kdy jsme doma a kde se dají pøípadné prùvodní jevy lepe zvládat. Do doby ne dojde
k pøekonání prùvodních jevù je vhodné tablety nekousat, ale polykat celé. Jinak je moné
pøi zpìtném sledování prùvodních jevù znaèné zvyšováni dávek podle individuálního
pocitu v domácím prostøedí. Po odeznìní nejvìtších detoxikaèních procesù je
bezproblémovì zvládnutelná doporuèená dávka výrobcem.
.
V prùbìhu celé detoxikace je potøeba pít minimálnì 40 ml tekutin dennì na 1 kg
(jeden kg) tìlesné hmotnosti.
Doporuèujeme poradit se s lékaøem o svém zdravotním stavu a to zejména tìhotným
a kojícím enám.

