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BIO ORGANIC FOODS 100% BIO Spirulina Platensis 80 g (320
tabletek)
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościBIO ORGANIC FOODS 100% BIO Spirulina Platensis 80 g (320 tabletek)odśluzowuje organizmzawiera mnóstwo
białkapoprawia obraz krwiusuwa metale ciężkie z organizmu i inne toksynydodaje energiiSpirulina to jedna z najstarszych form życia na
Ziemi. Jest naturalną, niebiesko-zieloną mikro algą, której nazwa pochodzi od spiralnego kształtu jaki przyjmuje. Spirulina pojawiła się 3
miliardy lat temu rosnąc naturalnie, bez potrzeby nawozów organicznych pochodzących z innych roślin czy zwierząt. Eksperci twierdzą,
że Spirulina odegrała ogromną rolę w produkcji tlenu w atmosferze. Aktualnie alga ta jest uznawana za pełnowartościowe i najbardziej
bogate w składniki odżywcze pożywienie na Ziemi.Spirulina zawiera aż 60-70% białka (znacznie więcej niż wołowina, kurczak, czy soja),
8 egzogennych i 10 endogennych aminokwasów, wysoki poziom kwasu gamma-linolenowego (GLA), beta-karoten, kwas linolowy, kwas
arachidonowy, witaminę B12, żelazo, wapń, fosfor oraz kwasy nukleinowe- DNA i RNA. Jest niezwykle bogata w chlorofil i fikocyjaniny
oraz posiada w swoim składzie specjalny kompleks protein białkowych, który znajduje się tylko w strukturach sinic.Spirulina dostarcza
nam ogromny wachlarz korzyści zdrowotnych prawie natychmiast po jej spożyciu. Najczęściej jednak potrzeba kilkunastu dni
regularnego przyjmowania algi, aby w pełni poczuć jej działanie.Spirulina jest naturalnym źródłem pełnowartościowego białka, które
przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej, a także pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej oraz zdrowych kości.Białka stanowią
podstawowy budulec życia, jako główny składnik Spiruliny są kluczem do wspierania doskonałego stanu zdrowia oraz dobrego
samopoczucia organizmu. Białka, zbudowane są z aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. Spośród 22
aminokwasów wchodzących w skład białek, osiem z nich zwanych egzogennymi spełnia bardzo ważną funkcję w naszym organizmie.
Aminokwasy te muszą być dostarczone z pożywieniem, ponieważ organizm ludzki i zwierzęcy nie ma zdolności do syntezy tych
związków z innych składników lub też syntetyzuje je w ilości niewystarczającej w stosunku do naszych potrzeb. Są również niezbędne
wraz z odpowiednią ilością azotu dla prawidłowego przebiegu procesu syntezy pozostałych białek- aminokwasów endogennych.
Spirulina jest źródłem wszystkich ośmiu niezbędnych aminokwasów. Białko znajdujące się w Spirulinie jest przyswajane przez organizm
ludzki w 85 – 95% , co czyni ją jedną z najbogatszych i najbardziej kompletnych źródeł naturalnego pożywienia. Ściana komórkowa
Spiruliny nie zawiera celulozy jest łatwostrawna, aminokwasy w niej zawarte zostają wchłaniane przez nasz organizm niemal
natychmiast.Spirulina to Super żywnośćSpirulina posiada dużo wyższą zawartość kluczowych składników odżywczych niż inne
produkty tego typu. Hodowana w ochronnej biologicznej strefie bez użycia herbicydów i pestycydów, nie zawiera substancji
modyfikowanych genetycznie(GMO), przez co jest idealna również dla wegan.Zalecane spożycieOpakowanie 80 gram przy spożyciu 3

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/bio-organic-foods-100-bio-spirulina-platensis-80-g-320-tabletek.html
https://aptekazawiszy.pl/bio-organic-foods-100-bio-spirulina-platensis-80-g-320-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

gram (15 sztuk po 200 mg) dziennie wystarcza na ok. 26 dni spożywania.Składniki

ProducentBio Organic Foodsul. Gościnna 1616-001 Ignatki
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