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AUROSPIRUL SPIRULINA 100 kapsułek
 

Cena: 50,00 PLN

Opis słownikowy

Producent AUROSPIRUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSpirulina stanowi źródło łatwo przyswajalnego białka roślinnego, węglowodanów, minerałów, witamin (szczególnie z grupy
B), żelaza, magnezu, potasu, makroelementów i mikroelementów oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych. Spirulina zalecana jest w
celu uzupełnienia codziennej diety w witaminy i składniki mineralne. Pomaga przy zaburzeniach procesów trawienia, wspomaga
odchudzanie, reguluje poziom cukru we krwi, oczyszcza organizm z toksyn. Polecana m.in. w celu wzmocnienia odporności, po
przebytych chorobach, podczas kuracji oczyszczających. Jest lekkostrawna, niskokaloryczna.Spirulina zwiększa sprawność układu
immunologicznego, wzmacnia serce, redukuje poziom złego cholesterolu, oczyszcza organizm z toksyn i odkwasza go. Dodaje sił
witalnych, poprawia kondycję psychofizyczną.Dzięki obecności pigmentów – zielonego chlorofilu i niebieskiej fikocyjaniny, działa
antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie i antyalergicznie. Normalizuje przemianę jodu w organizmie, przez co przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania tarczycy.Spirulina zaliczana jest do grupy produktów SUPERFOODS. Naukowcy badając spirulinę przez kilkadziesiąt lat
potwierdzili, że jest to najpotężniejsze i najbardziej zrównoważone źródło pożywienia na naszej planecie.Jak podaje NASA „Wartość
odżywcza 1 grama spiruliny jest równowartością 1 kilograma wybranych owoców i warzyw”.100% organic, naturalnie suszona na
słońcu.Działanie:Zwiększa odporność organizmu.Oczyszcza z toksyn i odkwasza.Działa antynowotworowo i antyalergicznie.Wzmacnia
kości i stawy.Zapobiega anemii (źródło żelaza, białaka i wit. B12.Zalecane spożycie2-6 kapsułek, pół godziny przed lub po posiłku.
Stosować kilka tygodni dla osiągnięcia pożądanego efektu poprawy samopoczucia i zdrowia.WażneAurospirul hoduje wysokiej jakości
spirulinę od 1997r w Auroville – międzynarodowym mieście w płd. Indiach. Algi hodowane są w ekologicznych warunkach przy użyciu
prostych, przyjaznych dla środowiska metod – wolne od GMO, pestycydów, herbicydów i innych środków szkodliwych dla zdrowia i
środowiska naturalnego. Nie zawiera glutenu.Jedyna suszona na słońcu o wyjątkowej energii i delikatnym smaku.Gorący klimat i
nasłonecznienie południowych Indii tworzą idealne warunki do hodowli spiruliny – można ją tutaj odnaleźć rosnącą naturalnie.Spirulina
rośnie w wodzie zawierającej duże stężenie substancji mineralnych i związków organicznych. Spirulina (Arthrospira Platensis)
hodowana jest w wodach słodkich, dzięki czemu zawartość jodu jest niższa niż w przypadku spiruliny hodowanej w zbiornikach z wodą
morską. Ta odmiana spiruliny jest bezpieczna dla osób z chorobami endokrynologicznymi.Wieloletnie doświadczenie producenta
zaowocowało powstaniem produktu najwyższej jakości. Posiada certyfikat ORGANIC oraz FAIR TRADE.SkładnikiSpirulina, trawa
pszeniczna, trawa jęczmienna, alfalfa, moringa i stewia.ProducentProducent:Aurospirul,Auroville, Indie.Wyłączny dystrybutor:MOMA
AYURVEDAMarcin Skowroński,Os. Wieniawa 71/8,64-100 Leszno.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/aurospirul-spirulina-100-kapsulek.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

