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Barley juice

A Barley juice a zöldárpa (fiatal árpa) levelének nedvét tartalmazó bioinformációs készítmény.

Magas enzim, aminosav és további hatóanyag tartalmának köszönhetően elsősorban az emésztőrendszerre, a vérre és 
a bőrre van jótékony hatással. Segít kiegyensúlyozni a szervezet belső pH értékét, emellett hatékony energiaforrás.

A bioinformációk olyan frekvenciák, amelyek rendkívül hasonlatosak a vegetatív idegrendszert, valamint a belső szervek működését 
szabályozó, agykéreg alatti központok irányító impulzusaihoz. Működésbe lépésük által zavar támad a negatív információk sorában, 
és elindul a visszaható regeneráló folyamat.

A Barley juice hozzáadott adalékanyagokat nem tartalmaz. A biogazdálkodás szabályai szerint termesztett árpa (Hordeum vulgare) fiatal 
hajtásaiból készül. A növény leveleit növekedésének korai szakaszában gyűjtik be, amikor az árpa eléri a földtől számított kb. 15 cm-es 
magasságot. Az árpa fejlődésének ebben a szakaszában gyűjti be a talajból és a levegőből a legtöbb hatóanyagot. A fiatal hajtásokból 
préselési eljárással nyerik ki a friss levet, amit nagyon rövid idő alatt, kíméletesen szárítanak porrá. Ez a feldolgozási mód 
garantálja a hatóanyagok magas koncentrációját.  A végtermék 100 százalékban természetes: a szárítás következtében létrejött 
por valamennyi fontos tápanyagot, illetve értékes elemet megőriz magában. A porból készíthető, enyhe ízű zöld ital biztosítja 
a szóban forgó anyagok lehető legjobb felszívódását, valamint kihasználhatóságát a szervezeten belül. A zöldárpa a szervezet 
számára nélkülözhetetlen tápanyagok, ásványi anyagok és vitaminok gazdag természetes forrása. A Barley juice elsősorban a benne 
található több mint 20-féle enzimnek, az aminosavaknak, valamint a növényi fehérjéknek köszönhetően kivételesen értékes tápanyag. Az 
említett összetevőket az emberi szervezet könnyen fel tudja használni az egészséges fejlődéshez, valamint a betegségek megelőzésére.

A Barley juice hatásai és használata

•  kíméletesen méregteleníti a szervezetet;
•  az egyik leghatékonyabb lúgosító élelmiszerként csökkenti a belső környezet savasságát és helyreállítja a sav–bázis egyensúlyt;
•  antioxidáns hatásainak köszönhetően lassítja a sejtek öregedését, és mérsékli a civilizációs betegségek kialakulásának kockázatát;
•  segítséget nyújt civilizációs betegségekben, emésztési zavarokban, gyomorégésben, böfögés, étvágytalanság, hasfájás, étkezés után 

jelentkező teltségérzés esetén, valamint felfújódásnál;
•  hatékony a belső és külső eredetű gyulladásokkal szemben (felső légúti gyulladások, torokgyulladás, urológiai és nőgyógyászati 

gyulladások); antibiotikumokkal egy időben is alkalmazható;
•  magas szerves vas tartalmának köszönhetően javítja a vérképet, tisztítja a vért;
•  jótékonyan hat a hormonrendszer működésére, beleértve a petefészkeket és a hasnyálmirigyet, továbbá normalizálja a vércukorszintet; 

használata cukorbetegeknek is ajánlott;
•  elősegíti többféle bőrbetegség (akne, allergiás kiütések, foltok) kezelését;
•  védi a szöveteket, a nyálkahártyákat és a bőrt, gyorsítja a sebgyógyulást;
•  óvja a bőrt a káros sugárzásoktól (UV, RTG stb.);
•  hosszú távon alkalmazva javítja a kedélyállapotot, valamint a szellemi teljesítőképességet, illetve segít megszüntetni a fáradtságot;
•  kiválóan alkalmazható az egészséges étrend mindennapi kiegészítőjeként, továbbá tavaszi tisztító böjtök és fogyókúra során.

Minősítése: étrend-kiegészítő.  A készítmény nem gyógyszer, az orvos által előírt gyógyszereket nem helyettesíti.

•  AKTÍV ENERGIAPÓTLÁS
•  ENZIMEK, TÁPANYOK, ÁSVÁNYI ANYAGOK 

ÉS VITAMINOK BEVITELE, A SZERVEZET MEGTISZTÍTÁSA
•  GYULLADÁSOS BETEGSÉGEK
•  A SZERVEZET ELSAVASODÁSA – ERŐS ANTIOXIDÁNS
•  CUKORBETEGSÉG, A VÉRKÉP JAVÍTÁSA
•  BŐRPROBLÉMÁK – PATTANÁSOS BŐR, EKCÉMA, ALLERGIA
•  EMÉSZTÉSI ZAVAROK, FOGYÓKÚRA, EGÉSZSÉGES 

ÉTREND



Az Ön tanácsadója:

Ajánlott adagolás:

Egy teáskanálnyi készítményt (használjon műanyag kanalat) keverjen el 2 dl hideg/langyos vízben naponta 2-szer. Ha lehetséges, 
éhgyomorra igya meg, azaz 30 perccel étkezés előtt vagy 2 órával étkezés után. A hagyományos orvosságokat és a Barley juice 
adagját legalább 1 óra időkülönbséggel vegye be! Három hét használat után tartson egy hét szünetet. Az ajánlott napi fogyasztási 
mennyiséget ne lépje túl! A készítmény alkalmazásának ideje alatt ajánlott a bevitt folyadék mennyiségének növelése.

Összetevői

Enzimek: A zöldárpa számtalan biológiailag aktív enzimet tartalmaz, ezek szinte valamennyi anyagcsere-folyamatban részt vesznek 
a testben, valamint segítenek egyensúlyi helyzetben tartani a szervezet működését. Az enzimek kulcsszerepet töltenek be minden 
gyulladásos folyamattal szembeni védekezésben, erősítik a szervezet ellenálló- és védekezőképességét, az immunrendszert, 
biztosítják a megfelelő vérellátást és vérsűrűséget, segítik a sebgyógyulást. Enzimek nélkül a vitaminok, az ásványi anyagok és 
a hormonok sem képesek megfelelő működésre.

Aminosavak: A gabonamagvakkal összehasonlítva a fiatal árpafűből készített kivonat kétszer annyi fehérjét tartalmaz. Elsősorban 
a szervezet által könnyen felhasználható aminosavakról és növényi peptidekről van szó. A növényi peptidek óvják a felszíni 
szöveteket és a nyálkahártyákat a lehetséges károsodásoktól, illetve segítik regenerálódásukat. Az aminosavak a fehérjék 
legalapvetőbb építőkövei. Mint ismeretes, az emberi szervezet minden egyes sejtje fehérjéből épül fel. Az aminosavak éppen ezért 
elengedhetetlenül fontosak a sejtnövekedésben, a regenerációban és az életfunkciók megőrzésében. A zöldárpa 18-féle aminosavat 
tartalmaz (a 20-ból), beleértve az esszenciális aminosavakat is, amelyeket szervezetünk önmaga nem képes előállítani.

Vitaminok és ásványi anyagok: A Barley juice számtalan, természetes formában kötött és jól felszívódó vitamint és ásványi 
anyagot tartalmaz. Hatékonyságuk a jelen levő poliszacharidoknak és bioflavonoidoknak köszönhetően csak még erősebb. 
A vitaminok, valamint az ásványi anyagok a szintén jelen lévő enzimek aktiválása szempontjából is fontosak. A zöldárpa nagy 
mennyiségben tartalmaz mindemellett béta-karotint (A-provitamin), amely kiváló antioxidáns; kívülről és belülről egyaránt óvja 
a testet a szabad gyökök és a napsugárzás káros hatásaitól. A növény rendkívül gazdag továbbá B- és C-vitaminban, ezekről 
a vitaminokról pedig köztudomású, hogy segítik a szervezet fizikai és szellemi erejének regenerálódását.

Klorofill: A zöld fotoszintetikus színezőanyag, azaz a klorofill jótékonyan befolyásolja a szövetek fejlődését, a vérképzést, valamint 
a vörösvérsejtek termelődését, illetve összességében javítja a vérképet. Ez a „növényi vérnek” is nevezett anyag jelentős mértékben 
képes felgyorsítani a sebgyógyulás folyamatát, és gátolja a gyulladások, valamint a fertőzések kialakulását. Semlegesíti a szabad 
gyökök hatását a szervezetben, fékezi az öregedés folyamatát, és támogatja az immunrendszer működését. Védi a testet a káros 
sugárzásoktól, és jótékonyan hat több potenciálisan károsító vegyi anyaggal szemben.

Antioxidánsok: A zöldárpából antioxidáns hatású anyagokat különítettek el, ezek segítenek a civilizációs betegségek 
megelőzésében. Az antioxidánsok csökkentik a lehetséges vírusfertőzések kockázatát is.

Figyelmeztetés: A készítmény használata árpára érzékenyek számára nem ajánlott. Fenilketonuriában szenvedők számára nem 
ajánlott. Hároméves kor alatt nem ajánlott. A készítmény használatának lehetőségét terhesség és szoptatás ideje alatt beszélje meg 
kezelőorvosával! Az étrend-kiegészítő használata nem helyettesíti a vegyes táplálkozást!

Tárolása: Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a közvetlen napsugárzástól! Óvja a fagytól! Gyermekektől távol tartandó!

Energetikai pályák 

A Barley juice elsősorban a gyomor, a lép-hasnyálmirigy, a vékonybél, a vastagbél, a máj, az epehólyag, a szív, a szívburok és 
a hármas melegítő energetikai pályáit harmonizálja.

További zöld élelmiszerek
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