i:l:.

,..f

ffi
.a
:&:

*.s

;r.

.&-

'i
:

:

},
' ' J i:t.É
J' -'*
Í1'*ü'*
"_:,ttiltt
'-i{g
'
'r::g*
"1

{t

.

:.:.,

+'

Eo
\4

NAGYOBB VITALITÁS, JOBB tRÜNLÉT,
rnos[B B ELLENÁLLo rÉprssÉG.
xavat* r*rsasn*"

Korunk sokféLeképpemészti erőinket:
az sport munka, csa[ád vagy

legyen

szabadidős
ezekhez

tevékenység. A WetlStarjóvottábót
a kihívásokhoz most kÜ[önleges

vitátis

olyan
anyagösszetéteI melyet

a négy legértékesebbmikroatgatípusábót'
a Haematococcus Pluvialis-Atgábót, mety

többezer kivátó biol'ó giai hasznosíthatóságú

vitális anyagot tarta[maz, va[amint Spiru[i na
Ptatensisbó[, Lithotham nium Ca[careumbó[
és a Chlore[[a Vulgarisbót nyernek és

megta[á[ható benne a természetes

asztaxantin, a vi[ág[egerősebb antioxjdáns
sejtvédőpajzsa.

antioxidánssaL vitaminokkat, ásványi
anyagokkal' enzimekkeL nyome[emekkeI

segítségbenvalamint

részesül. A Green Gol"d IMUNE@ egy
e[ső osztá[yú

A Green Gotd IMUNE@ a v'ilágrekord-

másod[agos növényi ijsszetevőkkel

és nélkÜLözhetetlen aminosavakkal most az
ön elengedhetetl'en vitaLitás-terméke [eheL
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A Green Gotd ]MUNE@ vitális anyagösszetéteI egy átfogo 3-fázisú hatómechanizmusra épü[:
ELőször a Ch[ore[[a

segíti testét hogy hatékonyan

megszabaduL.1'on

a káros anyagoktó[ és

mérgektót. Ezt követően a Spiru[ina és a Lithothamnium rekordmennyisségú 4 000 vitátis
anyaggaI l'átja et szervezetét és felkészítia mindennapi igénybevételre. A folyamatot
végü[ a természetes asztaxantin koronázza meg, melyet vil'ágszerte a Létező legerósebb

antjoxidánsként tartanak számon, így a tehető tegjobb védőpajzzsaL tátja et sejtjeit az
a

gresszív sejtkárosítókkaI szem ben.

1.

Fázis:

SEJTT]SZTÍTÁS

A Ch[ore[[a alga a méregtelenités mestere.

mely a test sejtjeit még a Legmérgezőbb
terakódásoktó[

és nehézfémektőt is

megtisztítja.

2.Fázis;

SEJTTÁPLÁLÁS

A Spirulina és a Lithothamnium algák
rekordmen nyi sségű, 4 000

vitátis

anya gga

[,

va[amint rendkívü[ gazdag biotógiai
hasznosíthatóságú tápanyaggat Látják

eL a

testsejtekeL
3.

Fázis: sEJTVÉDELrM

A Haematococcus Pluvialis mikroalgában
tal"átható természetes asztaxantin _ a

tegerősebb ismert antioxidáns
sejtvéde[met biztosít

-

e[ső osztáLyú
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Szervezetünk napról napra egyre több

az egyedütáttó sejtfalstruktúra valamint

méreganyagnak van kitéve, melyek

az alga egyedü[álló

fi

hosszútávon lerakódnak a sejtjein kben,

tartalma, pél"dáuL a

klorofi[l. A folyamatban

megváltoztatják a testfunkciókat és káros

a sporopo[[enin kü[önleges

hatássaI vannak egészségünkre. Kivá[ó

be. A természetben kizárólag a Ch[ore[[a

tisztítóereje áltaI a Ch[ore[[a mikroalga
mére gte[enítés vitath atatla

a

n,,mestereként"

lteraktívanyagszerepet

töt

algában tal'átható meg és valóságos
,,méregmágnesként" múködik.

vá[t ismerté. Összegyűjti a méreganyagokat

és eLtávolítja őket a szervezetből".

]tt

több tényező játszjk közre, mint például"
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Rekordmennyiségú erósen koncentrá[t
klorofi[[ és sporopo[[enin, ame[y a két

leghatásosabb károsanyagmegkötő
Természetes antioxidánsok, po[ifeno[ és
másod[agos bioaktív anyagok
Rendkívül'i koncentráció a következő
összetevőkbő[:

teljesértékű,növényi

fehérje, valamennyi a[apvető aminósav
B-komptex vitamin, K vitamin, va[amint
ásványi anyagok és olyan nyomelemek,

mint a magnézium, kálcium és a szelén

KIEM ELKEDOTN GAZDAG
S EJTTAP LALAS.
5r3ffiil ffi ru-& & LXTilÉ *Tffi&fui NíLJ $W :
Á VEL&ü ffi il K* ffi #-silJTTÁP tÁL* KAnnak érdekében hogy testünkben minden
szervünk hatékonyan lássa

eL

funkcióját kivátó

minóségú nagy koncentrációjú természetes

vitális anyagokra van szÜkségünk' A maják
már többezer

éwel ezelőtt is ismerték az

a[gák kimeríthetetlen gazdagságát vitá[is
anyagokban, va[amint az embqrj testre

kifejtett kedvező hatásukat
s P3
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en

nyiségrí természetes

anyagot me[y egészségÜnk számára
nétkü tözhetetten.

A Spi

ru

lina vékony sejtfatán

keresztü[ az emberi test rendkívÜtjót feL

tudja venni a vitáljs anyagoka| éppen ezért
bioLógiai hasznosíthatóságuk 90
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A mikroalga annak köszönheti

ffi
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F-t

kü[önleges

hírnevét,hogy természetes anyag és szerves
kálcium és magnézium tartatma világrekordot

dönt ezek az összetevók a csontok, a bőr és
csontrjtku[ás nem je[ent gondoL

5g5

egyedü tá[tóan kiegyensú lyozott összetéte[ben
m

F4 r"jT {J

a haj alapelemei. Ázsiában éppen ezért a

A Spiru[ina,,természetes kincses[ádája"

tarta[m az kiemelkedő
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o/o,

azaz teb'es

Kiváti tápanyagsűrűség
Rekormdennyiségu több mint 4 000
term észetes

.
.

3900 %-ka{ több béta-karotin mint a
burgonyában
375 %-kaL több fehérje mint a tofuban

többek

Vitaminokat (A' B'

D. E

és K)

Telített és telítetlen zsírsavakat mint
pétdáut a rendkívü[ fontos omega-3-zsírsavat

"

Ritka, de nél"kütözhetetlen nyome[emeket
péLdáuLjódo! szelénL cinkeL kobaltot, rezet

.

vasat és krómot
Aminosavakat' mind a nyolc alapvető

aminosawaI együtt mint az izo[eucin

300 %-kal több kalcium m'int a tejben
2300 %-kat több vas mint a spenótban

anya got tarta[maz,

között:

mértékbenegyedüLátLó.
A Spi ru li na iisszehason lítása

vitális

l.eucirr,

.

ljzin és fenjlanin

AntioxidánsokaL elsősorban a karotion'id
csoportba tartozó béta-karoti nt
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Az algák már 3 milliárd éwel ezelőtt, a
korai Fö[dünk idójáráskáoszában
a [egviszontagságosabb

is dacoltak

természeti

körütményekke[. Az,,asztaxa nti n"

természetes anyagának köszön

hetően

-

]dőközben a természetes asztaxantin a

amely a vil'ág egyik legerősebb természetes

,,vitág [egerósebb antioxidánsaként" vá[t

védőpajzsa _ átvészeltéka legnagyobb

ismerté, amelyet az algák még napjainkban

hőmérséktetingadozásokat, a szárazságtó[

is nagy mennyiségben termelnek. Ez

egészen

a

jégkorszakig.

a

folyamat egy, a környezeti stresszhatások
ál"tat

kiváltott természetes reakció. Az

asztaxantin védőfunkcóinak köszön

hetóen,

mélyalvás á[[apotában az a[gák akár több

mint 40 évig is kibírják táptáték és víz
nétküL ígV a nyári hőséget vagy a téti'jeges

hideget is átvésze[ik. Csak akkor ébrednek
újra és nyerik vissza eredeti zöld és aktív
áLlapotukat, amikor az életkörÜ[mények

ismét megfe[elóek lesznek, azaz elegendő
táptál"ék és víz á[[ rendelkezésükre és
a

természeti körÜl'mények már nem

szé[sóségesek.
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TestÜnk számára a legnagyobb veszélyt a
szabad gyökökjetentik.
megtámadhatják

a

A szabad gyökök

test sejtjeit Elsósorban

azokat a sejteket veszélyeztetik, amelyek
sejtfa[a kü[önösen

gyököket

érzékeny.Ha a szabad

nem keze[ik időben, komo[y

Egyes kivátó antioxidánsok, mint pétdáut a

vjtamin adott kijrülmények között

-

C

mikor

betegségeket okozhatnak, mint a rák, reuma,

semlegesítik a szabad gyököket

A[zheimer_kór, ízületi gyul.[adá' artrózis

agresszívan támadnj kezdik a sejtekel azaz

vagy a szÜrke hátyog.

,,prooxidatíwá" vá[nak. Az asztaxantjnná[

-

maguk is

ez az átváLtozás a kü[önleges molekulárjs
Annak érdekében, hogy a szabad
gyököket

szerkezeténé[ fo gva teL.1'esen kizárL

semtegesítsék és a sejtek

károsodást etkerütjék

-

egyálta[án megkezdődne

mielőtt a folyamat

- a természet

,,antioxidáLó hadsereget" hozott [étre:
az antjoxidánsokal A ma legismertebb

antioxidánsokhozaz

A és a C vitaminL

va[amint a béta-karotint számítjuk.
A karotionido k csoportjá
asztaxantjn

-

ho

z tartozo

amelyet a Haematococcus
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2j-szor erősebb mint
asztaxanti

a

szintetjkus

n

50-szer erősebb mint a béta-karotin
60-szor erősebb mjnt a C vitamin
550-szer erősebb mint az E vitamin

Pluvia[is mikroa[gábót nyernek - vi[ágszerte
egyedütáttó szerepet játszik.

A természetes asztaxantin rendkívÜ[

hatékonyan védi a sejtekeL Nem vál.jk

,,prooxidatáwá"' így gond nétkü[
fogyasztható.
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A mikroalgák olyan növények, amelyek

antioxidá nso k kiemelkedő egészségjavító

rekordmenny'isségú vitá[is anyagot

hatásáL A pubtikációk idóközben

a

tartalmaznak. Ezek testre gyakoro[t

kutatások rendkívü[ tág témakörét fogják át

számta[an pozitív hatását vi[ágszerte

a vérnyomás és koleszterinszint-csökkentő,

sokezer tanu[mányban vizsgáltak és

gyultadásgáttÓ

bizonyították. Számos egyetem és

anyagc5ere-serkentő

tudományos intézmény jegyezte [e az

csökkentő hatásának kérdéskörét ötetik fe|.

va[ami nt izomépítÓ
és vércukorszint-

Elsősorban testünknek azon funkciój á[[nak
a kutatások középpontjában, amelyek kis
károsodása is nagy mértékben befol"yásotja

é|etminőségünket: a szemeket a feje!
szívet és az jzületekel

a

A kutatásokrót további információt az a|'ábbi
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