Jiao Gu Lan
Zioło o działaniu zbliżonym do żeńszenia ale bogatszym ze
względu na 3 - krotnie większe spektrum substancji aktywnych.
Silny antyoksydant zapobiegający uszkodzeniom komórek jak
również DNA, opóźnia proces ﬁzycznego starzenia się organizmu
Zwiększa wydolność ﬁzyczną oraz umysłową.
Uodparnia na stres i zmęczenie.

Dong Quai
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Pomaga w przypadku: zaburzeń cyklu, napięcia przedmiesiączkowego, bolesnej menstruacji (ma działanie przeciwbólowe
silniejsze od aspiryny), łagodzi objawy menopauzy
(uderzenia gorąca , zmiany emocjonalne, złe samopoczucie),
reguluje gospodarkę hormonalną organizmu.

Liść Oliwny
Oleae folium – dezaktywuje szkodliwe mikroorganizmy.
Stwierdzono wysoką skuteczność działania przeciw
większości wirusów. Wykazuje silne właściwości przeciw
pasożytom i grzybom.
Wzmacnia ogólną odporność organizmu.

Ning Hong
Herbata polecana przy nadwadze,
zaparciach oraz zaburzeniach przemiany
materii. Harmonizuje podstawowe
funkcje organizmu oraz wzmacnia jego
najważniejsze narządy.
Wspomaga mięsień sercowy, pracę nerek oraz wątroby.

Do nabycia w aptekach oraz sklepach zielarskich lub w sprzedaży wysyłkowej
tel. +48 (48) 664 08 88 lub e-mail: meridian@meridian.az.pl
Import i dystrybucja: MERIDIAN, 05 - 600 Grójec, ul. Mogielnicka 19
Dystrybutor farmaceutyczny: SZUPEX s.j. 34-300 Żywiec, ul. Futrzarska 59, tel. 033 861 60 18

www.biohit.pl

„Wielki
Regulator”
Źródło niezwykłej energii biologicznej
oraz aktywnych witamin i minerałów

pyroneidosa
Chlorella pyroneidosa jest jednokomórkowym glonem zamieszkujàcym wyłàcznie
czyste wody Êródlàdowe. W tym mikroskopijnym organizmie zamkni´ta jest niezwykła
energia biologiczna. Dzi´ki niej Chlorella zasiedla naszà planet´ w niezmienionej
postaci ponad 2,5 miliarda lat – dlatego zwie si´ jà „mistrzem przetrwania”. Badacze
uwa˝ajà, ˝e swojà zdolnoÊç prze˝ycia zawdzi´cza mocnej Êcianie komórkowej oraz
bardzo skutecznym mechanizmom naprawy DNA. Niestety silna, trójwarstwowa Êciana
komórkowa ogranicza do ok. 50% przyswajalnoÊç Chlorelli.
Oddajemy w paƒstwa r´ce produkt poddany opatentowanej metodzie Dyno Mill
(przerywanie Êciany komórkowej), w wyniku której przyswajalnoÊç, a tym samym efekt
terapeutyczny wzrasta do ponad 90%.
Dzi´ki bogactwu składników od˝ywczych oraz unikalnym właÊciwoÊciom oczyszczajàco
– regulujàcym Chlorella jest najlepiej sprzedawanym produktem zdrowej ˝ywnoÊci
w Japonii i staje si´ coraz popularniejsza na Êwiecie. Jej spo˝ycie przewy˝sza tak
tradycyjny dla tego regionu ˝eƒszeƒ czy te˝ czosnek. Nazwa Chlorelli wzi´ła si´ od
barwnika – chlorofilu, którego jest ona najbogatszym êródłem na ziemi. Chlorofil
dzi´ki budowie molekularnej zbli˝onej do hemoglobiny wywiera dobroczynny wpływ
na czerwone krwinki oraz regeneracj´ tkanek. Chlorella zawiera równie˝ składniki
wyjàtkowe, właÊciwe tylko tej aldze:
• Chlorella Growth Factor (CGF) – Czynnik Wzrostu Chlorelli – kompozycja cennych
substancji – takich jak kwasy nukleinowe, sprzyjajàcych prawidłowemu funkcjonowaniu
organów wewn´trznych o silnych właÊciwoÊciach przeciwnowotworowych.
• Sporopollein – składnik znajdujàcy si´ w błonie komórkowej otaczajàcej jàdro.
Nieodwracalnie wià˝e substancje toksyczne oraz metale ci´˝kie.
• Chlorellin – naturalny antybiotyk. Zwalcza bakterie patogenne, nie naruszajàc
równowagi flory jelitowej.
Reguluje prac´ jelit
Zaparcia to coraz cz´stsza dolegliwoÊç zwiàzana z rozwojem cywilizacji. U˝ywanie
tradycyjnych Êrodków przeczyszczajàcych nie rozwiàzuje problemu i po dłu˝szym czasie
mo˝e doprowadziç do powa˝nych schorzeƒ przewodu pokarmowego. Chlorella stosowana jako codzienne uzupełnienie diety przywraca prawidłowy transport jelitowy
i regeneruje przyjaznà ﬂor´ bakteryjnà na całej długoÊci przewodu pokarmowego.
Wypró˝nienia stajà si´ cz´stsze i regularne. W Stanach Zjednoczonych nazwano Chlorell´ „wielkim regulatorem” poniewa˝ równowa˝y wszelkie odchylenia organizmu od
normy. Interesujàcym zjawiskiem jest równa skutecznoÊç działania Chlorelli w przypadku
zaparç oraz biegunek.
Oczyszcza
W dzisiejszych czasach głównà przyczynà wielu przewlekłych chorób sà toksyny,
metale ci´˝kie pochodzàce z zanieczyszczonego Êrodowiska oraz konserwanty. Chlo-

rella poprzez swojà unikalnà budow´ komórkowà nieodwracalnie wià˝e je i usuwa
z organizmu. Ponadto uszczelniajàc Êcianki jelit zapobiega wtórnym zatruciom czyli przenikaniu składu stolca do krwiobiegu. W sytuacjach szczególnego nasilenia uwalniania
si´ toksyn z tkanek organizmu takich jak: post, intensywne odchudzanie, głodówka czy
wizyta w saunie, Chlorella jest niezastàpiona. Absorbujàc toksyczne zwiàzki zapobiega
przecià˝eniu nerek i wàtroby.
Buduje odpornoÊç
Stres, zanieczyszczenie Êrodowiska, antybiotyki powodujà osłabienie naturalnych funkcji obronnych organizmu. Chlorella w odró˝nieniu od antybiotyków niszczy jedynie bakterie patogenne, wspomagajàc jednoczeÊnie wzrost i rozprzestrzenianie si´ przyjaznej
ﬂory bakteryjnej. CGF pobudza produkcj´ makrofagów, które odpowiedzialne sà za
pochłanianie i niszczenie szkodliwych substancji, komórek nowotworowych, bakterii i
wirusów. Dlatego Chlorella jest szczególnie cenna w okresie jesienno-zimowym jako
Êrodek w proﬁlaktyce przeciwgrypowej. Jest pomocna w schorzeniach takich jak reumatyzm, artretyzm, cukrzyca, zaburzenia ciÊnienia, trawienia i wchłaniania, jak równie˝
w wirusowych i bakteryjnych infekcjach, grzybicach oraz alergiach.
Odmładza organizm
W Japonii b´dàcej najwi´kszym konsumentem Chlorelli Êrednia wieku jest najwy˝sza
na Êwiecie. Chlorella przyspiesza regeneracj´ uszkodzonych tkanek oraz DNA. Zapobiega przedostawaniu si´ szkodliwych substancji do krwiobiegu. Chlorella bogata jest w
biologicznie czynne substancje o charakterze antyoksydacyjnym. Chronià one komórki
przed niszczàcym działaniem wolnych rodników powodujàcych przedwczesne starzenie
si´ organizmu. Chlorella zapobiega chorobom serca, skóry, arteriosklerozie oraz zaçmie.
Znaczna zawartoÊç ksantoﬁlu przeciwdziała pogarszaniu si´ wzroku.
Poprawia kondycj´ psychicznà i ﬁzycznà
Przyjmujàcy Chlorell´ zauwa˝ajà zwi´kszenie swych mo˝liwoÊci ﬁzycznych i intelektualnych. Nast´puje poprawa pami´ci oraz zdolnoÊci do koncentracji. Dzieje si´ tak
na skutek wzajemnie wzmacniajàcego si´ oddziaływania takich substancji jak CGF
(Czynnik Wzrostu Chlorelli), witamin z grupy B i chloroﬁlu. Kwasy nukleinowe zawarte
w CGF stymulujà energi´ i siły ˝yciowe. Chloroﬁl sprzyja produkcji czerwonych krwinek,
zapewniajàc optymalne dotlenienie. W lepiej zaopatrzonych w tlen i składniki od˝ywcze
komórkach nasila si´ metabolizm. Skutkuje to zwi´kszeniem energii ˝yciowej oraz motywacji do działania.
Dlatego rozpocznij swojà kuracj´ Chlorellà ju˝ teraz. Najlepiej zacznij od małych dawek
stopniowo je zwi´kszajàc, aby zharmonizowaç si´ z Chlorellà i wyczuç swoje własne
zapotrzebowanie. Zarówno wielkoÊç dawki jak i czas trwania kuracji jest rzeczà bardzo
indywidualnà. Przeci´tnie powinien trwaç okło trzech miesi´cy. Kuracje Chlorellà nale˝y
powtarzaç przynajmiej raz w roku. Zadbaj równie˝ o prawidłowà, bogatà w błonnik diet´.
Znajdê chwil´ na relaks i obcowanie z naturà, bo tam tkwi sedno zdrowia i dobrego
samopoczucia.
Stosowanie:
Chlorell´ jako suplement diety mo˝na stosowaç z lekarstwami lub osobno. Niekiedy
wskutek wzmo˝onej aktywnoÊci jelit mogà wystàpiç wzd´cia, które ust´pujà po ich
oczyszczeniu. Przeci´tne dawkowanie wynosi mi´dzy 2 a 3 gramy dziennie (10 – 15
tabletek) w dwóch lub trzech porcjach.

