BRETBACH FEBICO LS-66, PROBIOTIKA S PREBIOTIKY

BRETBACH - FEBICO BIO Spirulina - 500tbl

Super účinné probiotikum s prebiotiky a přírodní jahodovou příchutí
Unikátní kombinace prebiotik a probiotik dělá z tohoto produktu super účinný doplněk
na podporu trávení, posílení imunitního systému a stabilizaci střevní mikroflóry. Ta může
byt narušena použitím antibiotik, nadměrným stresem, nevhodným stravováním
a civilizačními chorobami. LS-66 rychle obnovuje rovnováhu ekosystému v trávicím
traktu. Dochází k posílení imunitního systému a omezení výskytu alergií.
Jedinečnost tohoto produktu spočívá ve využití mnoha nových poznatků z oblasti
dietologie a imunologie, které představují převrat v tomto oboru. LS-66 vyniká mezi
podobnými preparáty. Také díky laboratornímu zázemí byla objevena kombinace velmi
účinných složek. Velká pozornost byla věnována pečlivému výběru kmenů laktobacilů,
odolných možnému nepříznivému prostředí v žaludku. Laktobacily se spolehlivě
dostanou až do střeva, kde se rozmnoží a harmonizují mikroflóru. Tato mikroflóra pak
nejen podporuje vstřebávání mnoha živin, ale zajišťuje i přímou syntézu mnoha vitamínů.
Jednotlivé složky :
Lactobacillus Sporogenesis je kmen vytvářející spory, kterými je chráněn před žaludeční
kyselinou
Lactobacillus Acidophilus a Bifidobacterium bifidum žijí v celém trávícím traktu a zlepšují
trávicí funkce a imunitu
Xylo Oligo sacharidy podporují život mléčných baktérií a začínají se aktivovat již v ústech
CGF (chlorella growth factor) se řadí mezi
nejsilnější známá přírodní prebiotika a podílí se
i na ochraně baktérií v žaludku
Trávicí enzym Papain
Ananasový enzym
Kyselina jablečná
Pomocné látky:
Jogurtová moučka
Dextrin a kukuřičný škrob
Moučka z jahodového džusu a glukosa
Doporučené dávkování:
Dospělí preventivně 1 sáček, při obtížích 1-3 x
denně, z toho nejlépe jedna dávka před spánkem.
Sáček obsahuje dostatečné množství pro osídlení
trávicího systému.
Upozornění:
Konzumujte minimálně 2 hodiny po požití
antibiotik. Nemíchejte s horkým nápojem.
Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobek není určen
pro děti do 3 let. Skladujte na chladném, suchém a
temném místě. Není určeno jako náhrada pestré
stravy. Minimální trvanlivost do konce data
uvedeného na spodní straně krabičky.
LS-66 JE VHODNÉ PRO DLOUHODOBÉ
UŽÍVÁNÍ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE.
Balení: 15 Sáčků po 2 g
Neobsahuje chemické konzervační látky ani barviva.
Doporučujeme používat spolu s produktem chlorella A+

Podle biologie to není řasa, ale je řazena mezi bakterie. Spirulina je tedy modrozelená
cyanobacterie, kterou nelze vidět pouhým okem. Buňka spiruliny má tvar spirály.
Obvykle žije v brakických vodách, které jsou méně slané než běžná mořská voda.
Přirozeně se také vyskytuje v tropických a subtropických jezerech s velkou koncentrací
hydrogen-uhličitanů a uhličitanů. Tato jezera mají velkou hodnotu pH, to znamená, že jsou
alkalická.
Spirulina obsahuje 60-70% bílkovin v sušině. Proteinový podíl se skládá z 18 druhů
aminokyselin. Dále jsou zastoupeny některé druhy vitamínů, například vitamíny A,
B, E, H, B12, minerálů a mastných kyselin nezbytných pro
náš organizmus.
Dvacet let byla spirulina intenzivně, studována v různých
oficiálních vědeckých výzkumech a konzumuje se ve více než 70
zemích po celém světě. V současné době se nezvratně
potvrzuje, že je mimořádně užitečným výživovým doplňkem.
Je nesmírně významná jak pro prevenci, tak i pro
symptomatickou léčbu. Z mnoha významných účinků to je
například antivirová aktivita, krevní výživa, posílení imunity těla
proti bakteriím nebo cizorodým látkám a regenerace během
doby uzdravení (rekonvalescence). Mezi další patří podpora
homeostázy, snížení únavy a posílení celkového zdraví
organizmu. Mezi informovanými lidmi je spirulina na celém světě
považována za ideální potravinu. Dle přírodních zákonů spolu
životy živočichů navzájem souvisí ve smyslu jejich společného
přežití. Také člověk potřebuje rostliny a zvířata jako zdroj pro
svou obživu. Je neuvěřitelné, že přírodní potraviny jako je
spirulina nebo chlorella jsou z tohoto pohledu absolutní nutriční
špičkou. Jsou nesmírně důležité pro přežití člověka protože
regenerují nejen fyzickou, ale i psychickou stránku našeho těla.
Jinak řečeno je pro nás naprosto nutné vybrat si nejlepší jídlo
nejen pro zdraví našeho těla, ale také pro stabilní
a zdravou psychiku. Je totiž všeobecně známo, že v současnosti razantně přibývají právě
psychiatrická onemocnění. Zdravá a veselá mysl je pro nás nesmírně důležitá.
Spirulina bohužel není zdaleka tak známá pro většinu lidí jak by si zasloužila. Byla ale jako
potravina běžně konzumována již od dávných let. Už před tisíci lety Mexičané a Afričané
spirulinu používali jako denní jídlo. I když byla spirulina použita před tak dlouhou dobou, je
známá v moderním potravinářském průmyslu pouze 30 let.
Díky svým vlastnostem a neuvěřitelné nutriční komplexnosti začíná být nadevše
jasné, že spirulina rozhodně patří mezi nejlepší přírodní potraviny na planetě Zemi.
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BIO Spirulina Bretbach Febico je dodávána v balení, které zaručuje její čerstvost
a zachovává cenné hodnoty. Mimo jiné se výrobce může pochlubit certifikací GMP
a splněním normy: ISO 9001 : 2000
Doporučené dávkování: 15 tablet denně nejlépe ráno s jídlem.
Upozornění: Přípravek není určen dětem do 3 let
Složení: 100 % čistá prvotřídní řasa Spirulina platensis
Balení: 500 tablet po 200 mg
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