
CO JE SPIRULINA ?

 Spirulina (Arthrospira platensis) je sladkovodní řasa
obsahující všechny základní vitamíny, minerály a živiny.

 Pomáhá regenerovat organizmus a kontrolovat tělesnou
váhu (snižuje chuť k jídlu).

KDO MŮŽE UŽÍVAT SPIRULINU?

UŽÍVÁNÍ:

SPIRULINA: 

 Tableta obsahuje cca 250 mg Spiruliny platensis

 Pěstovaná organicky 

 Bez chemikálií, barviv, konzervantů

 Bez umělých přísad nebo syntetických složek

 GMP – Správná výrobní praxe

 Přísná kontrola kvality

SPIRULINA FARMA

POŽADOVANÝ DENNÍ PŘÍJEM ZELENINY A OVOCE
Naše tělo potřebuje nejméně 2-4 porce ovoce a 3-5 porcí zeleniny denně.

Dopřáváte si je?

 Děti a dospělí
 Starší lidé
 Kuřáci a pijáci

SPIRULINA
Kompletní alkalická zelená strava

6 - 8 tablet denně
nebo dle potřeby i více



SPIRULINA  =  “MALÁ SPIRÁLA”
Jedna z nejstarších žijících rostlin – roste na planetě Země již 3,5 miliardy let.

ŠKÁLA PŘÍRODNÍCH ŽIVIN
Výjimečná koncentrace rostlinných proteinů. 
Podporuje zdraví a léčení.
Bezcelulózová buněčná stěna – vysoce stravitelná, živiny se okamžitě absorbují.

SUPER-OXIDE DISMUTASE  (SOD)

VŠE V JEDNOM
Spirulina obsahuje prakticky všechno, co potřebujete pro zdravé tělo a čistou mysl.

SOUČINNOST: KOMBINOVANÁ SÍLA
Síla Spiruliny spočívá nejen v mnoha životně důležitých substancích, ale také v souladu mezi nimi.
Je bezpečná pro dlouhodobou konzumaci.

Lidské červené krvinky podstupují proces přirozené obnovy každých 120 dní.
Okolo 250 milionů červených krvinek se obměňuje každý den.
Přibližně 174 000 každou minutu. TVORBA ČERVENÝCH KRVINEK

GAMA KYSELINA LINOLENOVÁ
Jedna z nezbytných, zdraví prospěšných mastných kyselin, důležitá pro nervovou tkáň.

FYKOCYANIN
Unikátní látka podporující krvetvorbu přímo z kostní dřeně. 

„SUPER JÍDLO“ 21. STOLETÍ

DOKONALE VSTŘEBATELNÁ

Nejmocnější antioxidant, přesně stvořený pro lidské tělo. 
V těle  ho ubývá od 25. roku života - buňky stárnou a jsou více náchylné k nemocem. 

SPIRULINA

Spirulina patří do skupiny tzv. "green food" - "zelených potravin", které by měly být trvalými 
potravními doplňky lidí žijících v civilizací poničeném životním prostředí a ve stresu.
Tyto zelené potraviny obsahují zelené rostlinné barvivo chlorofyl, které je velmi důležité 
pro správnou tvorbu a obnovu krve.
Spirulina je bohatým zdrojem chlorofylu.



 „Superpotravina“ s více než 100 živinami

 Užívaná pro udržení zdraví a energie, pro  úbytek váhy a jako čistící program

 Proteiny - o 300% více proteinů než ryby, maso, drůbež

 Železo - 58x bohatší na železo než špenát

 Vitamín B12 – nejbohatší přírodní zdroj

 Chlorofyl - 2x bohatší než ječmen nebo pšenice

 Antioxidanty - 25x bohatší na beta-karoten než mrkev 

 Vitamín E - 3x bohatší na vitamín E než pšeničné klíčky

 Spirulina potlačuje chuť na jídlo dodáním  plného rozsahu živin  

 Spirulina je 16x efektivněší než syntetické  multi-vitamíny a minerály 
PLNOHODNOTNÁ STRAVA

V září 1993 byla zveřejněna zpráva o provedení výzkumu v letech 1990-91 v Minsku, v Bělorusku. 
V Institutu nukleární medicíny byl  vyvinut léčebný program – 100 dětem s nemocemi z radioaktivního ozáření 
bylo podáváno 5 g Spiruliny po dobu 20 dnů.
Zpráva potvrzuje, že Spirulina snižuje hladinu radioaktivních látek v těle, přijatých z kontaminovaných potravin 
– Cesium 137, Strontium 90. Po 20 dnech podávání 5 g Spiruliny došlo ke snížení obsahu těchto látek v těle 
ozářených dětí o 50%. 
Řasy a houby mají vlákninu ve velmi jemné formě, a tak plní svoji čistící funkci i mimo trávicí ústrojí - až na 
úrovni buněk. V této nejjemnější formě mají vysokou absorpční schopnost, díky níž dokážou na sebe navázat 
toxické látky včetně těžkých kovů a radioaktivních látek.

SVĚTOVÁ OCENĚNÍ SPIRULINY

Potravinářská a zemědělská organizace Spojených Národů:

“ Ideální zdravá výživa 21. století” 

CO JE SPIRULINA (Spirulina platensis)?

ODSTRANĚNÍ TĚŽKÝCH KOVŮ

SPIRULINA SNIŽUJE HLADINU RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK V MOČI AŽ O 50% UŽ ZA 20 DNŮ



Přes 20 let vědci zjišťují, proč je sladkovodní řasa Spirulina tak účinná pro zdraví zvířat a lidí. Byly publikovány stovky studií, které prokazují, 
že jedinečné fytonutrienty a extrakty Spiruliny podporují imunitní systém, jsou prevencí mnohých onemocnění a zlepšují celkový zdravotní 
stav organizmu. Tato mikrořasa je bohatá na rostlinné bílkoviny, betakaroten, železo, vitamín B12 a vzácnou esenciální mastnou kyselinu 
GLA. Spirulina nabízí pozoruhodnou škálu vitamínů, minerálů a živin (vápník, zinek, draslík, hořčík, selen, chrom, mangan…).
Spirulina je velmi důležitým zdrojem živin i pro těhotné ženy.

- je zdrojem lehce 
vstřebatelného železa 

- normalizuje látkovou výměnu 

- posilňuje vylučování nahromaděných

toxinů z organizmu

- stimuluje tvorbu příznivé
mikroflóry v trávicím traktu 

- pomáhá odstranit chronickou
zácpu, čistí trávicí ústrojí 

- zabraňuje výskytu
volných radikálů 

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pouze pro referenční a vzdělávací účely. Nejsou určeny jako 
náhrada za doporučení kvalifikovaných zdravotních profesionálů. DXN nedoporučuje a neobhajuje osobní 
diagnózy a osobní léčbu v žádném rozsahu. Pokud máte zdravotní stav, který vyžaduje zdravotní vyšetření a 
léčení, je důležité abyste navštívili profesionálního zdravotního pracovníka.

- snižuje hladinu tuku 
a cholesterolu v krvi 

- pomáhá při obraně proti
nádorovým onemocněním 

- posiluje imunitní systém
proti virovým onemocněním 

- snižuje krevní tlak 

- detoxikuje a regeneruje jaterní tkáň a ledviny

SPIRULINA

- potlačuje nežádoucí bakterie 
a plísně ve střevech, 
např. E-coli a Candidu


