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Díky čemu nám zelené nápoje tak
prospívají?
Ve všech věkov ch i sociálních skupinách pl,atr, že pro dobrou funkci
imunitního systému potrebujeme dostatečnli prívod základních látek
- vitamín , minerát, antioxidantťr a stopov ch prvkri. Málokdo si
uvědom uje, že nezbytně pot ebujeme i živé enzymy a fytolátky.
Vzhledem k tom u, ževětšina naší populace tyto podmínky prijímanou
potravou nenaplňuje, nezblivá než sáhnout po zelen ch potravinách
a ná p ojích. Ze len é potravi ny dop [ní o rga nism u d ťr ležité látky a tím p rím o
stimulují činnost jednottiv ch složek imunitního systému (aktivitu
bí|,1ic h krvi n e k p o h lcujících m i k ro by i vyrá b ějícíc h p roti [átky) . Vys o kym
obsahem antioxidantrj chrání predevším buněčné membrány pred
poškozováním a tak uzavírají cestu infekci do organismu. Tyto príznivé
vlastnosti zeten ch potravin jsou dvojnásob dťrležité v podzimním
období, kdy po predch ozím tropickém [étě dochází k prudkému poktesu
zejména ranních tep[ot. Organismus je navíc vyčerpáván změnou
intenzity slunečního UV záYení a prudce se zvyšující stresovou zátéží.
Tato rostlinná míza má mohutn antioxidační činek, ktery ch rání p ed
pťrsobením kyslíkového stresu a zároveň podpr]rně [éčí celou radu
onemocnění. Aktivní formy kyslíku na nás ritočí v každém okam žiku,
neustál,e pošk ozují buněčné stěny, genetickou informaci buněčného
jádra, inaktivují enzymy a prisobí oxidaci LDL cholestero[u. P i
poškozování buněčné stěny vázne vli měna živin a odpadních l,átek mezi
buňkou a mezibuněčn m prostorem. Pokud proto zahyne více buněk
najednou - je z[e.

Obdobné to je i s poškozením genetické informace - buněčného jádra.
Prakticky neustá[e v nás probíhají opravy jednotlivlich systém ri
a prostredi stejně tak i nukleov ch kyselin (DNA a RNA). Pokud je
ale těchto poškození moc najednou, dojde k poškozením nevratn m.

Možn m d sledkem je zvrhnutí buňky a nastartování nádorového
onemocnění. Aktivní formy kystíku sníží enzymatickou aktivitu a tím
naruší i kreh kou acidobazickou rovnováh u. Tím sníží obranyschopnost
a fun kčnost orgán . Objeví se poruchy trávení, vylučování
a krvetvorby.Vzniknou navové stavy, poškodí se pohybovli aparát
a v podstatě všechny tělesné soustavy. Útot aktivních forem kyslíku
na LDL cholesteroI má za následek rozvoj ateroskterózy. LDL cholesteroI
zoxiduje a stane se pro buňky imunitního systému neznámou tátkou,
kterou je treba izotovat a odstranit. A tak dochází kjeho pohlcování
makrofágy a posléze k usazování. Oxidovanym LDL cholesterolem
nap[něné obranné (,,pěnové") buňkyse usadína cévnístěnya tím po[oží
základ aterosklerotického p[átu. Tak, jak zprvu nevnímáme negativní
pťrsobení aktivních forem kyslíku v našem organismu, tak zpočá
nevnímáme pozitivn í změny těLa nastupujícího cestu za zdravím ! Jakc
se poškození projeví až po del,ším čase závažnym nátezem, stejfi,
pozitivní činky mízy z ječn ch listri projeví v dlouhodobém rozffi
D ívější zdravotní problémy si p estaneme uvědomovat po
To je rostlinné míze tím nejlepším vysvědčením . Užívání,i#
ječmene je dlouhodobé a zdravotně i filozoficky rozumné.
škodliviny a aktivní formy kyslíku také nikdy neodpočívají;
jim poskytneme dost času k projevení - spolehlivě toho vyg
k našemu neprospěchu. ,-j,#
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Jaké jsou vaše osobní zkušenosti?
V praxi se mně a hlavně jeho uživatelrjm zelenli nápoj osvědčuje
na každém kroku. Zcela jistě od něj Lze očekávat vyraznou ulevu
v oblasti trávicích obtíží, potlačuje stavy unavy, projevy alergií,
pomáhá organismu pri regeneraci v pourazovlich ipooperačních
stavech. Je nesmírně učinn v prevenci infekčních onemocnění a pri
jejich rozvinutí dokáže podstatně zmírnit jejich prťrběh. Jeho sil'né
protizánětlivé pťrsobení ulevuje iod boLestí pohybového systému,
to znamená od bolestí pátere a velk ch i drobnlich kloub , aťjiž jsou
změny pťrvodu degenerativního (artrózy, nárťrstky, deformity) či
prevážně zánětlivého. Mladli ječmen učinně podporuje i redukční
programy zaměrené na snížení hmotnosti, c Lkově zlepšuje náLadu
a tím i zvyšuje sebevědomí. Vzhtedem k tomu, že většina z nás je
dlouhodobě siLně neurotizována, objevují se druhotně dyspeptické
syndromy, vertebrogenní syndromy a depresivní stavy. MLad ječmen
pak je právě tím rytírem, kter umí rozseknout b[udn kruh a vyvést
nás z mnoha zdravotních probLémťr.
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