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Beta Cruenta Plus 500g firma
Guardian
Cena

95,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Guardian

Opis produktu

Beta Cruenta Plus. Energia,
nadciśnienie i wiele innych

hemoglobina,

Wartości odżywcze i właściwości lecznicze buraków znane są od setek lat. Spożywane w postaci soków czy sałatek potrafią
zdziałać cuda. Dzięki obecności antocyjanów spowalniają procesy starzenia, poprawiają naszą odporność, jak również chronią
przed nowotworami. Jeszcze kilka lat temu sałatka z buraczków była częstym dodatkiem do obiadów. Dziś ze względu na dużą
ilość różnorodnego pożywienia jadamy ich trochę mniej. Buraki warto jednak spożywać pod każdą postacią - z korzyścią
zarówno dla naszego zdrowia jak i lepszego samopoczucia. Zawierają witaminy z grupy B, witaminę C i beta-karoten oraz duże
ilości potasu, sodu, wapnia, fosforu, żelaza i miedzi. Najlepszą formą jest sok z buraka, ponieważ dostarcza on najwięcej
cennych składników. Niestety wyciskanie codziennie takiego soku okazuje się zbyt czasochłonne. Stąd stworzyliśmy idealny
preparat do łatwego przygotowania, który zachowuje wszystkie wartości odżywcze świeżego buraka. Jest on przygotowany w
postaci proszku do rozpuszczania i zawiera czystą esencję leczniczą buraków.
Beta Cruenta Plus to innowacyjny produkt stworzony z liofilizowanego buraka z dodatkiem aronii. Technologia produkcji
sprawia, że preparat nie traci żadnych wartości odżywczych. Zawiera pełnie witamin i minerałów świeżych buraków. Do tego
jest bardzo łatwo przyswajalny oraz pozbawiony metali ciężkich, których wchłanianie z ziemi jest w dzisiejszych czasach
niestety nieuniknione. Dzięki specjalnej produkcji większość zanieczyszczeń zostaje usunięta wraz z parą wodną. Dodatkowo
preparat Beta Cruenta jest rozdrobniony na micele, dzięki czemu nie ma potrzeby dodawania do niego tłuszczu. Micelizacja
sprawia, że witaminy rozpuszczalne w tłuszczach takie jak A,D,E, K oraz koenzym Q10 zostają przyswojone przez nasz
organizm bez obecności tłuszczu. Wszystko to sprawia, że Beta Cruenta jest bardzo odżywczym i witalizującym produktem
polecanym w wieku chorobach XXI wieku.
Jedna łyżka (10-15 g) Beta Cruenty Plus dostarcza tyle wartości odżywczych co 150 g surowych warzyw i owoców.
Wystarczy zalać ciepłą, niegorącą wodą (do max 40 stopni), wymieszać, odczekać chwilkę i wypić. Proszek rozpuszcza się do
postaci soku (bez osadu i pyłku jaki może występować w przypadku sproszkowanych warzyw i owoców, nie poddanych
procesowi liofilizacji i micelizacji).

Właściwości i działanie buraka w Beta Cruenta Plus
Burak jest produktem bardzo odżywczym z uwagi na zawartość cennych witamin i minerałów.
organizmu. Wzmacnia system immunologiczny w walce z przeziębieniami i grypą

Wzmacnia wydajność

Zawiera wszystkie substancje odżywcze niezbędne do wytworzenia krwi: żelazo, kwas foliowy, witaminę B12, miedź, kobalt. Z
tego względu polecane są szczególnie osobom z anemią, kobietom w ciąży i matkom karmiącym, a także osobom chorym na
nowotwory. Wyraźnie poprawia morfologię krwi
Pomaga przy chorobach układu sercowo - naczyniowego. Przywraca sprężystość ścianek naczyń krwionośnych, rozszerza je
normalizując ciśnienie tętnicze, reguluje poziom cholesterolu i cukru we krwi.
Pomaga udrażniać żyły, zapobiega powstawaniu zakrzepów i żylaków, wzmacniać naczynia włosowate.
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Poprawia krążenie, obniża ciśnienie krwi, obniża poziom homocysteiny. Azotany zawarte w burakach bardzo korzystnie
działają na układ krążenia, przeciwdziałają agregacji płytek krwi, wspierając lepsze dotlenienie organizmu. Beta Cruenta
zawiera betainę oraz witaminy z grupy B, które obniżają poziom homocysteiny jednocześnie zapobiegając miażdżycy.
Zawarty w buraku zestaw witamin A, C, D, E i witamin z grupy B oraz frakcji witaminy P pomagają w nerwicach
wegetatywnych, depresjach, zmniejszają napięcie nerwowe i reakcje stresowe, skutecznie przywracają spokojny sen,
koncentrację i pamięć.
Picie soku z buraka polecane jest przez onkologów w wielu klinikach, ponieważ poprawia wyniki morfologii, wzmacnia
organizm, odkwasza go i łagodzi przykre skutki promieniowania podczas radioterapii. Łagodzi skutki promieniowania
rentgenowskiego oraz promieniowania elektromagnetycznego. Wspomaga odtruwanie organizmu po chemioterapii.
Burak zawiera silne antyutleniacze, które chronią organizm przed uszkodzeniem jego tkanek i narządów przez wolne rodniki.
Uważa się także, że zawarta w buraku betalaina blokuje wzrost komórek nowotworowych w przypadku raka trzustki, żołądka,
płuc, prostaty i mózgu, o czym pisze J. Robinson w książce "Dzika strona jedzenia". Potwierdza to H. Strzelecka w
"Encyklopedii zielarstwa i ziołolecznictwa" opisując doniesienia o przeciwnowotworowym działaniu świeżego soku z buraka
Burak ma silne działanie odtruwające. Wspomaga pracę wątroby, reguluje podwyższony AspAT i AlAT, wspomaga
oczyszczanie, usuwa z organizmu metale ciężkie i zanieczyszczenia środowiskowe. Pomaga przy stłuszczeniu wątroby.
Wspomaga także prace nerek będących swoistym flirtem toksyn w organizmie.
Burak zawiera betainę, enzym poprawiający trawienie i wchłanianie białek. Usuwa procesy gnilne w jelitach i zapobiega ich
powstawaniu. Ułatwia wypróżnianie, reguluje zaparcia. Jest pomocy przy zaburzeniach metabolicznych oraz otyłości.

Beta Cruentę Plus polecamy osobom:
starszym i schorowanym
chorym na nowotwory
będącym w trackie chemioterapii i radioterapii
z chorobami układu krążenia takimi jak anemia
z miażdżycą i wysokim poziomem homocysteiny
z nadciśnieniem
z wysokim poziomem cholesterolu
cierpiącym na zaparcia i zaburzenia metabolizmu
z zaburzeniami pracy wątroby i jelit
narażonym na działanie metali ciężkich i toksyn środowiskowych
z osłabiona odpornością
cierpiącym na bezsenność
z problemami koncentracji i osłabieniem pamięci
a także kobietom w ciąży, matkom karmiącym i dzieciom w okresie wzrostu z uwagi na silnie odżywcze właściwości

Powyższe informacje mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady medycznej.

Beta Cruenta. Sposób użycia
Dawkowanie: 1 raz dziennie po 1 łyżce stołowej na 1\2 szklanki dowolnego soku lub wody.
Warto wiedzieć, że 1 łyżka buraka zmielonego na pył micelarny waży 15 g, ale ma wartość 150 g surowego buraka.
Przeciwwskazania: Alergia na buraka i/lub aronię. Cukrzyca
Status GMO: PRODUKT NIEMODYFIKOWANY GENETYCZNIE

Beta Cruenta. Skład
Liofilizowany burak ćwikłowy i owoce aronii (zmielone na pył do postaci micelarnej), maltodekstryna.

Świadectwo badań: Nr ZL/13440/2007
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LITERATURA O BURAKU
"Burak zawiera (...) związki pektynowe hamujące procesy gnilne w jelitach, ponadto cenne związki mineralne takie jak żelazo,
mangan, kobalt, potas, wapń, witaminy B1, B2, B5, kwas foliowy, antyocyjany i aminokwasy oraz betainę poprawiającą
przyswajanie białka. Kobalt jest wykorzystywany przez mikroflorę jelitową do budowy witaminy B12, która wraz z kwasem
foliowym uczestniczy w tworzeniu się czerwonych krwinek. Kompleks witamin B ma dodatni wpływ na przemianę materii,
procesy zapamiętywania i układ nerwowy oraz na proces krwiotwórczy."
Katarzyna Maria Puchacz "Fitotronika czyli zdrowotne znaczenie roślin", Białystok 2002, Studio Astropsychologii, s.59-60

Źródła informacji o działaniu warzyw i owoców zawartych w Beta Cruenta Plus
Opisy na temat właściwości i zdrowotnego oddziaływania owoców i warzyw zostały zaczerpnięte z książek o tematyce
medycyny naturalnej i fitoterapii a także z podanych niżej stron internetowych.

"Owoc źródło życia i zdrowia" - Dr Zoltan-Vad - wydania polskie "SPAP" Warszawa 1996
"Tabele składu i wartości odżywczej żywności" - Kunachowicz H i wsp. - "PZWL" Warszawa 2005
"Przepisy na zdrowie, 645 porad w najczęstszych chorobach i dolegliwościach" - Zbigniew Ogrodnik - Białystok 2001
"Normy żywienia człowieka", "Fizjologiczne podstawy" - Ziemiński Ś. - "PZWL" Warszawa 2001
"Warzywa i owoce - samo zdrowie" - Prof. dr Michael Hamm - BeWydawnictwo "J&BF" Warszawa 1997
Katarzyna Maria Puchacz "Fitotronika czyli zdrowotne znaczenie roślin", Białystok 2002, Studio Astropsychologii
"Prawie wszystko o ziołach i ziołolecznictwie" M. E. Senderski, 2007 Podkowa Leśna
"Dzika strona jedzenia" J. Robinson, 2014 Białystok, wyd. Iluminatio
www.teletronik.com.pl/jaszczyk/leki.htm
www.medycyna.linia.pl/miod.html
www.parda.w.interia.pl/029.html

OPINIE O BETA CRUENTA PLUS
Aleksander Woźniak 07-01-2017
Piłem na nadciśnienie i bardzo polecam.
Monika Piątkowska 15-03-2019
Mój synek miał bardzo niską hemoglobinę i znajomi polecili mi Beta Cruentę Plus. Po niecałym miesiącu jego wyniki były
rewelacyjne. Powiedziałam o tym swojej pediatrze i wiem, że ona zaczęła też polecać ten preparat. Jest to na prawdę
doskonały produkt. Szkoda, że tak mało się o nim słyszy. Ale jeśli ktoś szuka czegoś na anemię i niską hemoglobinę to brać
bez zastanowienia!
Jan Henrykowski 11-08-2019
Polecam Beta Cruentę każdemu. Zmęczenie, które odczuwałem codziennie dosłownie zniknęło! Zniknęła mgła umysłowa,
wróciła chęć do życia. Mam 43 lata, a czuję się jakbym miał ze 20 :) Polecam gorąco! Warto zainwestować, bo życie jest tylko
jedno!
Rekomendacja Gabinetu BioMora 28-02-2020
Prowadzimy gabinet od 2010 roku i preparat Beta Cruenta jest z nami od samego początku. Jego zastosowanie jest bardzo
szerokie a efekty jego działania są niesamowite. Wiele z nich można nazwać cudem medycznym. Sprawdza się on w
odkwaszaniu organizmu, anemii, nadciśnieniu, rozklejeniu krwinek, regeneracji krwi (przy złej morfologii), dożywieniu
organizmu, odtruwaniu wątroby (zawiera betainę). Polecamy go osobom w przewlekłym zmęczeniem, kobietom w ciąży,
karmiącym matką i sportowcom jako przedtreningówka. Sami pijemy go zamiast kawy i jesteśmy w gabinecie od 8.00 do
20.00 na pełnych obrotach. Pełna rekomendacja!
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