
ФИН ЗЕЛЕН ЕЧЕМИК СТРЪКОВЕ 100% - 200g – МОЩНА ПОДКРЕПА ЗА ИМУННАТА НИ СИСТЕМА   

Ечемикът е едногодишно растение и принадлежи към семейството на тревистите растения. От 

зората на човечеството той се отглежда от хората като храна, фураж и лечебно растение - в 

древна Месопотамия, Египет, Индия, Гърция и Рим. Ечемикът се е използвал от ранните 

цивилизации като най-важното растение за прехраната на хората. Поради наличие на големи 

количества от полезни вещества в него,  днес учените го наричат "зелена кръв." Ето защо 

полския производител P.W.M. GAMA би искал да представи един уникален сорт, полски зелен 

ечемик (Młody jęczmień), култивиран в полските климатични условия в провинция 

Świętokrzyskie и се обира в подходяща фаза на растежа, когато съдържа най-много полезни за 

човека вещества.  

От дълги години хранителната стойност на ечемика е подценена, особено като се вземе под 

внимание факта, че се отглежда билковия сорт на ечемика. Той съдържа бета-глюкани, фибри, 

витамини E, A, C, B1 (и други витамини), както и минерали, които остават почти непокътнати 

при обработката. Съдържанието на фолиева киселина е 1 800 мг в 100 грама зелен ечемик, а 

витамин С е повече, отколкото в портокалов сок и повече бета-каротин, отколкото в морковите. 

В допълнение, зеленият ечемик е богат на незаменими аминокиселини и хранителни 

влакнини.  

Финният зелен ечемик е със силни антиоксидантни свойства, които определят неговото 

противовъзпалително, антираково и антивирусно действие. Той е полезен при лечението на 

кожни лезии, акне, сърдечно-съдови заболявания и диабет. Все повече се използва като 

средство за отслабване.  

Финният зелен ечемик поради неговите свойства се използва като препарат за освежаване на 

дъха и гаргари. Много хора, които го използват, са забелязали помощта му за загубата на тегло, 

положителен ефект върху сърдечно-съдовата система, подкрепа в борбата срещу язвена 

болест и отстраняване на проблемите със захарта в кръвта.  

Финният зелен ечемик тонизира нашето тяло и оказва огромна помощ за поддържане на 

нашето здраве.  

ПОЛЗИТЕ ОТ ФИН ЗЕЛЕН ЕЧЕМИК ЗА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ :  

Финият зелен ечемик съдържа хлорофил - 264.7 мг/кг, това е вещество, което се съдържа в 

растенията и ги оцветява в зелено. Значението на хлорофила за растенията е същото като на 

кръвта за човешкото тяло.  Той стимулира производството на червените кръвни клетки и 

ускорява процеса на зарастване на раните. Регулира функционирането на сърцето, цялата 

съдовата система, червата, матката и белия дроб. Високо съдържание на хлорофил 

благоприятства балансирането на киселинно-алкалното равновесие в организма. Той действа 

противовъзпалително и дезинфекциращо. Помага при инфекции на гърлото, при херпес, за  

транспорта на кислород до клетките и тъканите в тялото ни.  

Финният зелен ечемик съдържа в състава си голямо количество витамин В9 - фолиева 

киселина,  която подпомага за производството на кръв, за правилното функциониране на 

имунната система, участва в клетъчното делене, поддържа синтеза на аминокиселините, 

допринася за растежа на майчините тъкани по време на бременност.  



Финният зелен ечемик съдържа и голямо количество витамин С, Е, В1 (тиамин).  

Витамин С допринася за пълноценното усвояване на желязото от организма, подпомага 

правилното функциониране на имунната система, поддържа производството на колаген, с 

което се гарантира правилното функциониране на кръвоносните съдове, костите, хрущялите, 

венците, кожата, зъбите. Подпомага правилното функциониране на нервната система, 

подкрепя възстановяването на редуцираната форма на витамин Е. Витамините Е и С осигуряват 

защитата на клетките срещу оксидантния стрес, предпазват от образуването на тромби и ги 

разтварят.  

Витамин В1 подпомага правилното функциониране на сърцето и нервната система, допринася 

за поддържането на енергийния метаболизъм на тялото.  

Финният зелен ечемик съдържа фибри, които регулират храносмилането, потискат апетита и 

очистват организма от токсини. Фибрите ускоряват метаболизма на мазнините в организма и 

понижават холестерола в кръвта.  

В сравнение с други растения, финният зелен ечемик съдържа естествени хормони и е богат на 

незаменими аминокиселини, които нашето тяло не може само да произвежда. Зеленият 

ечемик се обработва много ефективно.  

Продуктът ФИН ЗЕЛЕН ЕЧЕМИК съдържа цял куп живи ензими. Тяхната ензимна активност се 

измерва в 20-известни ензими като: дисмутаза, пероксид, каталаза, цитохромоксидаза и др. 

45% от теглото на зеленият ечемик са протеини. Те имат ниско молекулно тегло и човешкото 

тяло ги усвоява лесно и пълноценно. Ето защо, зеленият ечемик поддържа здравословното 

развитие на организма.  

В състава на финния зелен ечемик се среща също: Цинк, който помага да се поддържа не само 

киселинно-алкалното равновесие в организма, но и метаболизма на въглехидратите и 

допринася за поддържането на метаболизма на хранителните макрокомпоненти и витамин А. 

Фосфор, допринася за поддържането на енергийния метаболизъм и подпомага правилното 

функциониране на клетъчните мембрани. Магнезий, допринася за поддържането на 

електролитния баланс и енергийния метаболизъм. Магнезият е важен и за клетъчното делене. 

Калий, помага да се поддържа нормално кръвното налягане, помага за правилното 

функциониране на мускулите и нервната система. Калций, допринася за нормалното съсирване 

на кръвта и помага да се поддържа невротрансмисията. Калцият участва в процеса на 

клетъчното делене . Желязо, което между другото подпомага производството на еритроцити и 

хемоглобин, за транспортирането на кислород в тялото и оказва положително влияние при 

клетъчното делене. Фосфорът, магнезия и калция спомагат да се запазят здрави костите и 

зъбите. Калият, магнезия и калция, от друга страна, подпомагат правилното функциониране на 

мускулите.  

Според древен китайски философ: "Имунитетът е вечност". Възползвайте се от ценните 

хранителни качества на финния зелен ечемик, тъй като продуктът съдържа, освен биологично 

активни вещества, фолиева киселина, витамини А, С, В6, цинк, селен и желязо, също и 

вещества, които по естествен начин поддържат имунитета на организма. 


