
Крем-мед СПІРУЛІНА
Склад: мед натуральний, какао-масло натуральне, блакитна 
спіруліна натуральна.

Крем-мед СПІРУЛІНА поєднує унікальні якості двох натуральних джерел 
здоров’я. Він відрізняється не лише незвичайним кольором, але й яскраво 
вираженими оздоровчими властивостями.
Водорості містять кілька пігментів: зелений хлорофіл, жовтий бета-каротин та 
блакитний фікоціанін. Отримання фікоціаніна – складний технологічний процес. 
Блакитна спіруліна – це спіруліна, в якій за допомогою хімічних реакцій був 
нейтралізований хлорофіл. Вона має нейтральний смак.

Найголовніший плюс спіруліни – білок. 
Крім цього, до складу водоростей входять 
майже всі необхідні організму амінокислоти, 
рибофлавін, тіамін, вітаміни A, C, D, E та 
B12 (спіруліна є одним з небагатьох його 
рослинних джерел), ферменти, пробіотики, 
величезна кількість мікроелементів: йоду, 
кальцію, магнію, цинку, калію, селену і хрому. 
У водоростях майже 7 % ненасичених жирних 
кислот, серед яких і цінна гамма-ліноленова 
кислота, що відповідає за розвиток «сірої 
речовини» мозку.
Спіруліна є біологічно активною складовою, 
що допомагає: укріпити імунітет або 
відновитися після хвороби; активувати 
імунну відповідь; покращити стан волосся 
і шкіри; посилити витривалість; очистити 
організм від шлаків, запобігти хворобам 
кишківника; нормалізувати обмін речовин, 
роботу шлунково-кишкового тракту, рівень 
холестерину і цукру в крові; очистити кров від 
токсинів; зарядити бадьорістю й подарувати 
гарне самопочуття, підвищити працездатність 
і витривалість; збагатити раціон натуральним 
джерелом вітамінів і мінералів. Блакитна 
спіруліна має потужну протизапальну дію, є 
антиоксидантом, допомагає очистити організм 
і підняти імунітет. Останніми дослідженнями 
доведені потужні антиоксидантні властивості 
саме блакитної спіруліни, що дозволяє 
вченим розглядати її як основну сировину для 
розробки препаратів від онкозахворювань.

Крем-мед СПІРУЛІНА підкорює ніжною консистенцією, натуральністю, 
відсутністю барвників та підсолоджувачів. 
Крем-мед з блакитною спіруліною прискорює метаболізм, що корисно не 
лише в період схуднення, але і тим, хто веде малорухливий спосіб життя.
Крем-мед СПІРУЛІНА створений для тих, хто стежить за правильним 
харчуванням; має у родині невиправного ласуна та прагне, аби він вживав корисні 
солодощі; не любить звичайний мед, бо він здається занадто солодким. 
Рекомендовано включати до раціону харчування як додаткове джерело 
біологічно активних речовин.

Не є лікарським засобом. Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
Складено на основі експертної думки групи апітерапевтів на підставі систематизованих результатів практичного досвіду.


