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SPIRULINA BARLEY  
Utilizare: Datoritã valorii sale nutritive ridicate Spirulina- Barley este Combinaþie de algã de apã dulce Spirulina 
adecvatã ca supliment nutritiv zilnic pentru un meniu sãnãtos. 

(Arthrospira platensis) ºi extract de orz verde Furnizeazã corpului substanþe necesare ºi într-un mod unic depune 
(Hordeum vulgare) - tablete energia sa ca glicogen pur, care poate fi imediat transformat de corp în 

randament mai mare ºi vitalitate. Ajutã la stimularea organismului ºi îl 
Spirulina este bogatã în albumine vegetale, betacaroten, fier, aduce în starea, în care îºi poate exploata optim propriul sistem 
vitamina B , acidul gras esenþial GLA ºi oferã o gamã întreagã de 12 energetic. De aceea este oportun ºi în reducerea greutãþii corporale. 
vitamine, minerale ºi substanþe nutritive. Prin efecte radioprotectoare dovedite protejeazã corpul de radicali liberi 
Extractul din orz verde este obþinut din plante culese cu grijã în ºi de cele mai variate tipuri de radiaþii (UV, RTG, …). Este o alegere 
perioada timpurie a creºterii acestora când planta extrage din sol ºi adecvatã pentru prevenþie ºi ca supliment în tratamentul cancerului ºi a 
aer cele mai multe substanþe eficiente. Conþine un întreg spectru de bolilor cardiovasculare. Normalizeazã nivelul zahãrului din sânge, 
enzime vii, indispensabile unei funcþionãri corecte a organismului ºi acþioneazã favorabil asupra pancreasului ºi este deosebit de potrivit 
echilibrului acido-alcalin al acestuia. Este bogat de asemenea în pentru diabetici. Acþioneazã împotriva anemiei ºi regleazã presiunea 
vitamine, minerale ºi aminoacizi în forma uºor valorificabilã de arterialã. Având în vedere efectele antiinflamatorii are aplicaþii ºi în 
cãtre organism. tratamentul unei serii de afecþiuni 

ale pielii (acnee ºi erupþii) dar ºi în 
Spirulina-Barley influenþeazã pozitiv meridianele energetice ale tratarea stãrilor inflamatorii cronice 
ficatului, pancreasului ºi splinei, ale intestinului subþire ºi gros, ale ale organelor interne (ficat, inimã, 
ficatului, bilei, inimii, pericardului ºi meridianul celor trei focare. plãmâni, articulaþii, cãile urinare). 
- acþioneazã favorabil în detoxifierea finã a organismului 
- furnizeazã minerale, vitamine ºi substanþe nutritive necesare Dozare: Câte 2 tablete 1-3 ori 
- reduce colesterolul, scade hipertensiunea arterialã zilnic Dupã trei sãptãmâni de 
- îmbunãtãþeºte microflora intestinalã ºi ajutã în lupta cu folosire recomandãm o sãptãmânã 

surplusul de greutate pauzã.
- acþioneazã favorabil în cazuri de diabet La folosirea acestui produs este 
- diminueazã riscul cancerului ºi al altor boli ale civilizaþiei necesarã respectarea regimului de 
- accelereazã cicatrizarea plãgilor, susþine regenerarea pielii ºi a hidratare suficient.

mucoaselor  
- protejeazã pielea contra tipurilor nocive de radiaþii Produsul nu este recomandat 
- acþioneazã împotriva inflamaþiilor ºi a infecþiilor copiilor ºi persoanelor cu 
- restabileºte echilibrul acido-bazic ºi încetineºte îmbãtrânirea sensib i l i ta te  crescutã  la  

celulelor clorofi lã ºi orz. Nu este 
- îmbunãtãþeºte tabloul sanguin, ajutã la formarea hemoglobinei recomandat pentru pacienþii 

ºi amelioreazã alimentarea þesuturilor cu oxigen diagnosticaþi cu fenilketonuria. 
- stimuleazã organismul ºi îmbunãtãþeºte starea generalã
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