BRETBACH MLADÝ JEČMEN BIO - 200g
Mladý ječmen pochází ze stoprocentně čisté novozélandské přírody. Působí velice
blahodárně na lidský organizmus. Díky šetrné technologii zpracování si zachovává řadu
aktivních enzymů, které jsou základním katalyzátorem téměř všech chemických procesů
probíhajících v našem těle.

BRETBACH - FEBICO BIO Chlorella A + - 500tbl

Doporučené dávkování: 1-2 čajové lžičky 1-2x denně.
Rozmíchejte ve 200 ml vody, nebo čerstvé ovocné šťávy.

Bio Chlorella A+ je přírodní superpotravina obsahující 18 aminokyselin, přes 20 vitamínů
a minerálů. Pomáhá tělu bojovat proti invazi jedů a podporuje celkově zdraví.
Chlorella A+ je vypěstovaná v čisté, nekontaminované, ekologicky chráněné horské
pramenité vodě. Má extrémně vysokou míru stravitelnosti díky patentovanému
nízkotlakému rychloexpanznímu procesu dezintegrace buněk. Chlorella A+ obsahuje
100% sladkovodní Chlorelly pyrenoidosy. Její výroba chráněná patentem zaručuje
šetrnost a vysokou míru dezintegrace, což umožňuje lepší vstřebatelnost jejích účinných
složek. Nejdůležitější složkou chlorelly je růstový faktor CGF (což je směs RNA, DNA,
aminokyselin, vitamínů, minerálů a dalších látek). Vícevrstevná vláknina na sebe naváže
toxiny a jedy ve střevech, hlavně těžké kovy, které se pak vyloučí stolicí a nevstřebávají se
zpátky do krve. Chlorella je trvale zkoumána jako alternativa běžné potravy a to proto,
že obsahuje velké množství bílkovin. Po usušení chlorella obsahuje přes 50% bílkovin,
kolem 15% tuků, asi 15% cukrů, 15% dalších vitaminů a minerálů.
Kdy Bio Chlorella A+ pomáhá: zmírňuje záněty a vyživuje dásně, omezuje afty;
urychluje hojení ran a bércových vředů; podporuje trávení, příznivě působí na činnost
střev; detoxikuje organizmus, čistí trávící ústrojí a podporuje vylučování. Díky obsahu
DNA, RNA a dalších látek významně podporuje regeneraci jaterních tkání, prodlužuje
mládí buněk, protože obsahuje unikátní růstový faktor CGF. Neutralizuje vnitřní pH,
působí silně prebioticky - je vhodnou detoxikační kúrou po užívání léků (hlavně antibiotik);
omezuje výskyt plísní v těle; zlepšuje kvalitu spánku;
povzbuzuje myšlení a paměť; ochraňuje
organismus před degenerativním onemocněním;
zvyšuje imunitu - stimuluje tvorbu interferonu;
zásobuje tělo účinnými antioxidanty, které
zpomalují proces stárnutí; optimalizuje hladinu
cholesterolu v krvi; omezuje vznik kardiovaskulárních chorob; má pozitivní účinky při
chudokrevnosti.
Produkt Bio Chlorella A+ obsahuje:
aminokyseliny - mezi nimiž se nacházejí všechny
esenciální; vitamíny a stopové prvky - v přírodní
formě organizmu snadno dostupné; antioxidanty z intracelulární antioxidační kaskády chlorellové
buňky; enzymy - nejsou poškozeny díky
mimořádně šetrné desintegraci.
Chlorella Bretbach Febico je dodávana v balení,
které zaručuje její čerstvost a zachová cenné
hodnoty. Jediná chlorela z dovozu na českém trhu
s jasným původem. Mimo jiné se výrobce může
pochlubit certifikací GMP a splněním normy: ISO 9001 : 2000
Garance nejkvalitnější chlorelly na českém trhu, ověřená testem stravitelnosti v akreditované laboratoři v České republice.
Doporučené dávkování: 2 - 3 tablety denně na 10 kg tělesné hmotnosti. Další informace
najdete v příbalovém letáku.
Upozornění: Přípravek není určen dětem do 3 let
Složení: 100 % čistá prvotřídní řasa Chlorella pyrenoidosa

Hmotnost: 200g

Balení: 500 tablet po 200 mg
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Jedním z nejdůležitějších enzymů je enzym SOD - (superoxiddysmutáza). Tento enzym
zajišťuje antioxidační zázemí organizmu, díky kterému je organizmus schopen bojovat
s rakovinnými buňkami. Dalším důsledkem antioxidačního působení v organizmu je
zpomalení stárnutí lidských buněk (ve smyslu regenerace a nastavení optimálního
biologického věku). Pro posílení imunity lidského organizmu je také důležité
mít dostatek chlorofylu, který je také důležitou složkou mladého ječmene. Jeho význam
spočívá ve výrazném alkalizujícím efektu v lidském těle. K dalším alkalizujícím složkám
mladého ječmene patří také bazické minerály jako je sodík, draslík, vápník a hořčík, které
díky svému zásaditému charakteru pomáhají kyselé prostředí v těle neutralizovat a tím
přispívají k optimální funkci organismu.
Pro regeneraci lidského organizmu je nevyhnutný dostatek aminokyselin. Náš výrobek
z mladého ječmene obsahuje 18 aminokyselin z 20 včetně 8 esenciálních, tedy těch, jež si
tělo neumí vyrobit samo. Aminokyseliny jsou základním stavebním kamenem bílkovin, ze
kterých je tvořena každá buňka lidského organismu a jsou tak nepostradatelné celkově
pro zachování veškerých životních funkcí organismu.
Ve složení mladého ječmene se nachází široké spektrum vitamínů a minerálů a dalších
hodnotných látek. K nejdůležitějším patří beta-karoten, vitamíny skupiny B, vitamín C,
draslík, kalcium, hořčík, železo, měď, mangan, fosfor a
zinek, které také mají nezastupitelnou úlohu v lidském
organizmu.
Náš mladý ječmen pochází z nejčistší přírody Nového
Zélandu. Roste bez použití hnojiv a jiných chemických
přípravků, proto si zachovává všechny vlastnosti ječmenné trávy tak, jak to příroda chtěla. Ochutnejte tento
produkt, který Vám nabízí kompletní výživu v jedné
sklenici.
Na trh je dodáván ve formě prášku, který můžete smíchat
s vodou či ovocným džusem, čímž vytvoříte zelený nápoj
nabitý životní silou a energií, skutečný elixír života.
Nedoporučujeme míchat s horkými nápoji nad 30 stupňů
kvůli zachování cenných a pro Vás velice důležitých
enzymů.
Složení: 100% sušená ječmenná tráva

