
Organic Beta – element Země

NUTRIČNÍ LÁTKY
Vláknina, betalainy, polyfenoly, železo, hořčík, 
draslík, fosfor, sodík, křemík, vápník, zinek, 
selen, jód, měď, mangan, vitaminy skupiny B, 
kyselina listová, vitamin C, beta-karoten.

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ
1 čajovou lžičku rozmíchejte v malém 
množství vody a dolijte na 200 ml. Vzhledem 
k silně čisticím a povzbuzujícím účinkům 
na trávicí trakt doporučujeme citlivějším 
jedincům neužívat nalačno a začít s jednou 
dávkou denně. Může dojít ke změně barvy 
stolice do červena. Neužívejte při Crohnově 
chorobě a ledvinových kamenech.

PŮSOBENÍ DLE TČM
Ovlivňuje především energetické dráhy srdce, 
tenkého střeva, jater, žlučníku, osrdečníku a tří 
ohnišť. Podporuje slezinu, slinivku a žaludek.

PŮVOD
Německo

ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA
Červenou řepu vnímáme po staletí jako 
mimořádně vhodný prostředek pro 
oživení organismu. Její působení se odvíjí 
od schopnosti „doplnit potřebné“, stejně 
jako „označit zbytečné“.  Použijeme-li ke 
zvýšení jejího účinku čas, pak duben bude 
upřednostňovat funkci „doplnit potřebné“,  
říjen „označit zbytečné“.

PRODUKT JE VHODNÝ
Pro ženy před početím, lidi s překyseleným 
organismem, těhotné a kojící ženy, manažery, 
studenty a anemiky.

KVALITA BIO
ADITIVA 0
GLYKEMICKÝ INDEX nízký
TEPLOTNÍ MAXIMUM 40 °C
TYP bezlepkový

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ
Zelené potraviny jsou určeny pro celoroční užívání. Při výběru produktů se řiďte jejich specifickými účinky, 
nalaďte se na své tělo, co právě potřebuje nejvíce. Pokud chcete ještě umocnit jejich působení, můžete zohlednit 
roční či denní období nejvhodnější k regeneraci organismu.
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ZÁSADITÁ OČISTA TĚLA, 
DOPLNĚNÍ MINERÁLŮ

Organic Beta



Organic Beta 
Koncentrovaný extrakt z červené řepy v biokvalitě.

Silně koncentrovaný prášek z červené řepy chrání 
buňky před oxidačním stresem a čistí organismus 
od toxinů. Svými zásaditými účinky vyrovnává v těle 
kyselé prostředí vznikající stresem a nevhodnou 
stravou. Je pozoruhodnou pokladnicí širokého 
spektra minerálů: např. draslíku, železa, manganu, 
hořčíku, fosforu a křemíku, dále i kyseliny listové. 
Jedna dávka obsahuje tolik vitaminů a minerálů jako 
tři až čtyři sklenice pracně lisované řepné šťávy.  

PRÁŠEK



ORGANIC BETA POUŽITÍ

»  Obsažené betalainy a polyfenoly působí antioxidačně, antimikrobiálně, 
protizánětlivě a protinádorově. 

»  Pročisťuje tělo, vylučuje soli, podporuje játra. Odstraňuje jedovaté  
látky z mozku.

»  Významně posiluje imunitu a tvorbu červených krvinek.
»  Snižuje hladinu homocysteinu, díky čemuž působí protizánětlivě, zabraňuje 

kornatění tepen, zpevňuje vlásečnice.
»  Opravuje DNA, zásobí buňky kyslíkem a navozuje optimističtější náladu.
»  Při pravidelném užívání působí jako prevence imunitních a zhoubných 

onemocnění a poruch krvetvorby, i jako doplněk při jejich léčbě.
»  Výrazně zlepšuje trávení, zvyšuje vylučování žaludečních šťáv a napomáhá při 

potížích se zácpou.
»  V těhotenství napomáhá u vyvíjejícího se plodu dělení buněk, správnému 

růstu, a snižuje tak riziko vrozených vývojových vad.
»  Díky vysokému obsahu přírodního křemíku, který je tělo schopno efektivně 

zpracovat, zlepšuje kvalitu vlasů, nehtů a kůže.
»  Uplatní se u vyrážek, ekzémů, chrání před UV zářením.

GARANCE TOP KVALITY

Všude mimo sběr z volné přírody 
pracujeme s certifikovanými BIO 
surovinami. Jsme přesvědčeni, že 
z pohledu čistoty a účinku v této 
kategorii nenajdete lepší produkty. 
Pokud ano, jsme připraveni vám 
vrátit investované prostředky.
 


