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BARLEY GRASS sproszkowany jęczmień 80 g DORSIM
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Producent DORSIM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisDorsim, BARLEY GRASS- naturalna multiwitamina, 80gSpośród roślin zbożowych jęczmień jest najstarszą zieloną żywnością na
świecie. Prawdopodobnie pierwsze uprawy trawy młodego jęczmienia rozpoczęto już wiele lat p.n.e.Ponadto dostarcza do organizmu 17
aminokwasów, w tym egzogennych, czyli takich, których organizm nie jest w stanie sam syntetyzować. Dzięki temu ulega poprawie
synteza białka budulcowego oraz enzymów biorących udział we wszystkich procesach metabolicznych.Jest też bogatym źródłem
witamin, zarówno rozpuszczalnych w tłuszczach, jak i w wodzie. Do pierwszej grupy należą: witamina A, D, E, K.Barley Grass zawiera
karoten będący prowitaminą witaminy A (retinol). Warunkuje on prawidłowe widzenie oraz wzrost i funkcjonowanie tkanki nabłonkowej,
kości i zębów. Witamina E (tokoferol) hamuje utlenianie nienasyconych kwasów tłuszczowych i witaminy A, przez co przedłuża jej
aktywność.Grupę drugą stanowią witamina C oraz cała grupa witamin z grupy B. Witamina C (kwas askorbinowy) -niezbędna jest w
syntezie kolagenu (stanowią duet z krzemem), w przemianach aminokwasów i w niwelowaniu uszkodzeń (toksyn
bakteryjnych).Witamina B1 (tiamina)-ważna w metabolizmie węglowodanów oraz aminokwasów. Witamina B6
(pirydoksyna)–uczestniczy w metabolizmie aminokwasów oraz witamina B2 (ryboflawina)–będąca składnikiem koenzymów i biorąca
udział w procesie oddychania komórkowego. Z kolei kwas foliowy (B9)–reguluje wzrost i funkcjonowanie komórek, wpływa na system
nerwowy, poprawia samopoczucie psychiczne.Młoda trawa jęczmienia zawiera również ważne dla życia pierwiastki. Należą do nich:
żelazo wchodzące w skład hemoglobiny, mioglobiny i ważnych enzymów oddechowych. Wapń- będący składnikiem kości i zębów,
potrzebny do funkcjonowania układu mięśniowego i nerwowego.Cynk- ogrywający ważną rolę w trawieniu białek oraz magnez, który
razem z wapniem normalizuje działanie układu mięśniowego i nerwowego. Z kolei potas wpływa na skurcze mięśni i pobudliwość
włókien nerwowych, a fosfor pełni zasadniczą rolę w przenoszeniu i magazynowaniu energii i wchodzi w skład DNA i RNA.CO
WYRÓŻNIA BARLEY GRASS FIRMY DORSIM?BARLEY GRASS TO UZYSKANY W PROCESIE LIOFILIZACJI PROSZEK Z MŁODYCH
ZIELONYCH PĘDÓW JĘCZMIENIA.Taki proces przetwarzania pozwala na zachowanie w produkcie finalnym maksymalnej ilości
naturalnych składników.KOMPLEMENTARNE DZIAŁANIEMłoda trawa jęczmienia jest bogatym źródłem błonnika, beta-karotenu,
chlorofilu, witamin i aminokwasów.MAKSYMALNA SKUTECZNOŚĆDzięki dużej zawartości chlorofilu przywraca prawidłową równowagę
kwasowo-zasadową organizmu, dzięki czemu eliminuje skutki codziennej, zwykle zakwaszającej diety. Barley Grass ma działanie silnie
alkalizujące.AUTORSKA RECEPTURASkład Barley Grass firmy Dorsim opracowaliśmy z udziałem doświadczonych specjalistów
żywienia. Dzięki ich wiedzy i pasji powstał produkt, który spełnia oczekiwania najbardziej wymagających kobiet i mężczyzn.Sposób
użyciaPorcję należy przygotować poprzez dodanie 1 (~3g) miarki na 240ml płynu dwa do trzech razy dziennie między posiłkami rano i
wieczorem. Nie zalewać wrzątkiem oraz nie używać łyżek wykonanych z metalu.SkładLifilizowana trawa jęczmienia
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