MARINKOV Jelena, biológia szakos egyetemi hallgató:

Spirulina – az egészség forrása
A Spirulina egy Cyanophyta törzshöz tartozó, spirál formájú algafaj. Az egyik
legrégibb fotoszintetizáló élőlény, mely manapság sok egészségi probléma
megoldásában segíthet…
A Spirulina vagy Arthrospira plantesis egy mikroszkopikus, fonalas kékalga
(cianobaktérium). A Spirulina növénytani elnevezés arra utal, hogy „kicsi spirál”. Bővelkedik
a számunkra létfontosságú enzimekben, többek között az egyik leggazdagabb SOD (superoxid
dismutáz) enzimforrás. Az SOD egy különleges hatású antioxidáns, az egyik leghatékonyabb
szabadgyököket megfogó enzim. A Spirulina mikroszkopikus vízinövény, több mint 500
millió éve van jelen a bolygónkon. Az emberi szervezet számára rendkívül értékes anyagok
kombinációját tartalmazza.

Ez az alga tökéletes összetételű tápanyag, természetes eredetű, hatásosan
helyettesítheti a mesterségesen előállított vitaminokat és táplálék kiegészítőket. A Spirulina
sejtjeiben több mint 4000 nagyon hasznos tápanyag található, ami jó az ember testének.
Megtalálható minden fontos esszenciális és nem esszenciális aminosav. Az alga többféle
vitamint (A, B1, B2, B6, B12, D, E), enzimet (pl. klorofill), ásványi anyagot (kálium, jód,
kalcium, magnézium, vas stb.) tartalmaz, ezért kiváló tápanyagként szerepelhet.
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A vitaminokat számunkra ideális, kiegyensúlyozott arányban tartalmazza. Kivételesen
fontos a B12 vitamin magas koncentrációja, ami segíti az idegsejtek fejlődését, és javítja,
segíti testünk minden sejtjének metabolizmusát.
Többek között tartalmazza a következő fontos elemeket és nyomelemeket is: K, Ca,
Mg, Fe, Na, P, Zn és Se. Ugyanígy klorofillt is tartalmaz magas koncentrációban, ami segíti a
vérkép javulását, a szervezet PH-ját kiegyensúlyozza, és serkenti a mérgek eltávolítását a
szervezetünkből. Bővelkedik az emberi szervezet számára létfontosságú enzimekben, többek
között az egyik leggazdagabb SOD (superoxid dismutáz) enzimforrás. Az SOD egy
különleges hatású antioxidáns, az egyik leghatékonyabb szabadgyök fogó enzim. Jelentősen
lassítja az öregedés folyamatát.
A Spirulina értékes anyagainak köszönhetően javítja a sejtanyagcserét, támogatja a
vérképzést, gátolja a csontritkulást, általában serkenti a sejtképzést, fokozza a regenerálódást,
visszaadja a bőr és a kötőszövetek rugalmasságát, segíti a szervezet méregtelenítését, a
nehézfémek kiválasztódását, enyhíti az allergiás tüneteket, támogatja a daganatos betegségek
leküzdését, hátráltatja az öregedés folyamatát…

A Spirulina sejteket nagyon könnyen feldolgozza az emberi szervezet, a felszívódási
arány eléri a 65-80%-ot. A kutatások szerint 1 g alga tápérték tekintetében megfelel 1 kg
zöldségnek.
Az utóbbi időkben egyre népszerűbbek a Spirulina alapú élelmiszerek, élelmiszerkiegészítők. Ezek állandó fogyasztása hosszú idő után sem jár mellékhatásokkal.
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Az algákat évezredek óta fogyasztja az emberiség. A modern társadalmak embere újra
felfedezi ezt az ősi, rendkívül jó hatású tápanyagot…
A világhálón bőséges szakirodalma van ennek a témának. A Spirulina algákkal
kapcsolatban további részletek találhatók többek között itt:
http://egeszsegesember.info/spirulina.html

Mesterségesen kialakított algatelepek
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