
 اسپیروالین چیست؟

که  درصد طبیعی. الینی با محصوالت نوآورانه برای افرادی 100الینی است با مواد فعال 

 در محیط های شهری آلوده زندگی می کنند.

. کسانی که میخواهند لیت های روزانه پوستشان خسته استکسانی که به دلیل کار و فعا

 پوست و بدنشان به سرعت انرژی و سالمت خود را بازیابد.

 زودرس پوست میباشد.زندگی شهری مدرن دلیلی برای پیری 

سالگی  30یری در سن . اولین عالئم پطی استپیری پوست دلیلش استرس های محی 80%

دلیل  3. برای کسانی که در محیط های شهری زندگی می کنند این فرآیند به نمایان میشود

 تسریع می گردد.

اولین الین نرم کننده پوست که با اولین عالئم پیری که ناشی از زندگی مدرن است مقابله 

 ت.نام گرفته اس (Spiroline boost)می کند 

 .اولین چروک ها را باز میکند 

 .انرژی رسان و سم زداست 

 .شفافیت پوست را برمیگرداند 

 قهرمان این الین اسپیرولینای انرژی رسان:

 می آید.یک جلبک ریزمولکول که به روشی تمیز و بی ضرر برای محیط زیست بدست 

ئین گیاهی درصد پروتئین غنی است و غنی ترین منبع پروت 70تا  60این جلبک حاوی 

موجود که حاوی اسیدهای آمینه ضروری میباشد که بدن قادر به تولید این اسیدهای آمینه 

 نیست و باید از خارج از بدن برسد.

هیچ محصول گیاهی به اندازه اسپیرولینا از نظر مواد معدنی و ویتامین های غنی نیست و 

به دلیل تاثیر مثبت روی سیستم عصبی به این ویتامین ها ،ویتامین های ضد استرس هم گفته 

 آن برای گیاه خواران  مفید است. B12میشود و مقدار بسیار زیاد ویتامین 



می باشد که سیستم ایمنی بدن را  Aرای مقدار زیادی ویتامین جلبک اسپیرولینا هم چنین دا

که به عملکرد جسمی و روحی کمک کرده و نشاط را  Eبهبود میبخشد و سرشار از ویتامین 

 کلسیم میباشد. ،Bتامین میکند.مقدار زیادی آهن و ویتامین 

ند  تولید مواد مغذی برای بهبود متابولیسم انرژی را فراهم میک خواص انرژی رسانی:

(ATP  .به همراه منیزیم دریایی ) 

و سالمتی پوست را  درجه یعنی همه جانبه و همه ابعاد زیبایی 360، پیشنهاد یک نوآوری

درمان سالنی ،نرم و صاف کننده . محصوالت مراقبت پوست،مکمل غذایی،در نظر میگیرد

 پوست و سم زدایی پوست.


