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Spirulina + orz verde 30 cpr BIO
SUN LINE

Spirulina + Orz verde:

compenseaza deficientele datorate dietei zilnice, fiind o sursa valoroasa de aminoacizi esentiali
necesari dezvoltarii organismului;
este suplimentul ideal pentru regimurile lacto-vegetariene, proteinele usor asimilabile
asigurand tot necesarul de aminoacizi esentiali de care are nevoie organismul;
fortifica, creste rezistenta si stimuleaza sistemul de aparare al organismului;

Spirulina + Orz verde este recomandata:

in perioade suprasolicitante;
in timpul dietelor si al curelor de detoxifiere;spiruline
in perioade in care organismul trece printr-un efort fizic/intelectual sustinut;
in stari de oboseala acuta si cronica;
in perioade de covalescenta,
cand se doreste prevenirea fenomenului de imbatranire prematura;
in perioadele de trecere dintre anotimpuri, pentru intarirea organismului si adaptarea lui
rapida.

Despre spirulina
Putini stiu ca spirulina este una dintre cele mai vechi forme de viata de pe Pamant. Spirulina este o
microalga de culoare verde-albastrie ce a sustinut dezvoltarea vietii timp milioane de ani, prin faptul
ca ajuta de producerea oxigenului. Aceasta mica alga este o adevarata comoara pentru ca este atat
de bogata in nutrienti incat o dieta bazata pe apa si spirulina poate sa sustina buna functionare a
organismului.
Primii care au descoperit beneficiile acestei plante au fost aztecii. Acestia au confirmat siguranta
alimentara si efectele benefice asupra organismului timp de secole. Desi intial aceasta se gasea doar
in lacurile alcaline calde din Africa si din America Centrala si de Sud, acum exista culturi in intreaga
lume. Numele provine de la forma spiralata a algei, fiind specifica lacurilor cu apa dulce, desi poate
sa fie intalnita si in izvoarele cu apa sarata.

Mod de administrare:
copii 5-12 ani: 2 comprimate pe zi, in doua prize;
adulti si copii peste 12 ani: 3 comprimate pe zi in trei prize.
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Ingrediente:
Fiecare comprimat contine:
spirulina (Spirulina platensis) 400 mg;
orz verde (Hordeum vulgare) 100 mg;
excipienti.


