


 איכויות המרפא של הסופרפוד



ובעלי  ערך   את כל רכיבי התזונה הדרושים לנו מכילים 
 במיוחד  גבוה תזונתי 

אנטיאוקסידנטים   , וויטמינים , בעלי  כמות  מינרלים
בכמות ,  ברמה טיפוליתוהאנזימים ( נוגדי חימצון)

 רגיל  פי מאות מאשר במזון הגדולה 
 חיוניותשומן מכילים חומצות 

 מטהרים את הגוף מרעלים
 האנרגיה בגוףמעלים את רמת 

 בסיסי המאזן את החומציות בדםאופי בעלי 
 את המערכת החיסוניתמחזקים 

 

מהם איכויות הבסיס של הסופרפודס אשר  
 ?" מזונות על"הופכים אותם ל



 אנטיביוטיקה טבעית
 איזון רמות סוכר

 תמיכה במערכת העיכול וסילוק רעלים
 הגברת יצור החלב אצל אם מניקה

 הגנה על הכבד והכליות
 סיוע כנגד אנמיה

 הקלה בסימפטומים של מערכת הנשימה
 הקלה בדלקות אוזניים ועיניים

 איזון לחץ דם
 הקלה בבעיות עור

 הגנה כנגד תולעי מעיים
 תמיכה בהאטת תהליכי הזדקנות

 

 "עץ הפלאים: "מורינגה 



 "הצמח הפלאי: "אלוורה 
 חיזוק מערכת החיסון

 השמדת גידולים סרטניים

 רמות סוכר בדםייצוב 

 הורדת כולסטרול וטריגלצרידים

 ריפוי אולקוס ותסמונת המעי הרגיז

 מניעה וטיפול בדלקות וקנדידה

 הבראת מערכת העיכול

 הגנה על הכליות

 זירוז ריפוי של פציעות ושיקום מאמץ פיזי

 ריפוי מחלות חניכיים

 



 הגנה על הכבד והכליות

 חיזוק מערכת החיסון

 עידוד יצור הורמון גדילה  

 הזדקנותוהאטת     

 מניעת עייפות כרונית

 שיפור פעילות מינית  

 פוריותוחיזוק     

 הפחתת לחץ דם

 שיפור ראייה
 

 "מעיין החיים: "י ברי 'גוג



טיהור הגוף ושמירה על ניקיון  
 המעיים

 חיזוק הגוף

 העלאת רמת האנרגייה

עיכוב הפעולה המטובולית 
 של מסרטנים

חיזוק זרם הדם והעלאת  
 הכדוריות האדומות

 הפגת ריח גוף ופה לא נעים

 ריפויי בעיות עור

 איזון רמת סוכר בדם
 

 "הנס הירוק: "חיטה עשב 



 נוגד חימצון מספר אחד

 אפרוזידיק טבעי

 חיזוק זרימת הדם למוח וללב

 תמיכה בבריאות הלב
 נוגד דלקות

 הרגעת השרירים
 בניית עצמות ושיניים חזקות

 HDL והעלאת   LDL הפחת כולסטרול 
 סיוע לשיקום פגיעות משבץ

 הורדת לחץ דם
 השיער והציפורניים,סיוע בשמירה על העור

 

 "מזון האלים: "קקאו 



 

 

 תומך בהורדת  משקל

 מעט את קצב ההזדקנות

 דלקותנוגד 

 את איכות השינהמשפר  

 במערכת הדםתומך 

 כולסטרולמאזן 

 ברדיקלים חופשייםנלחם 

 התפתחות גידוליםמונע  

 "הפרי המיסטי: "מאקי ברי 



 את האנרגיהמעלה 

 לבידומעורר את 

ומחזק את המערכת  מאזן 
 ההורמונלית

 פוריותמשפר 

 את מערכת החיסוןמאזן 

 שרירים ועצמותבונה 

 זכרון ואיזון מנטלימשפר 

 "זרע החיים: "מאקה



 

 בשמירת נוזלים בגוףמסייע 

 ,  סידן: אלקטרולייט חשובים כמומכיל 
 .אשלגן, זרחן, אבץ, ברזל, סודיום, מגנזיום

 לפלזמה האנושית ומשמש כנוזלים  זהה 
 לאינפוזיהטובים 

 ביו אקטיביםאינזימים 

 השתןדלקות בדרכי מרפא 

 דםמוריד לחץ 

 בירידה במשקלתומך בפעילות העיכול ומסייע 

 וילדיםתינוקות , מצויין לספורטאיםמשקה 

 "עץ החיים: "קוקוס מי 



 

ומסייע בספיגת  את העיכול משפר  
 התזונתיים של מזוןהערכים 

 חימצוןנוגד  

 ואיזון הורמון בריאיםיצור 

 את העור והשיער  משקם 

 כולסטרולמאזן 

 את תפקוד בלוטת התריס  מאזן 

 יצור חלב אם  מעודד 

 נגיפים ופטריות , נוגד חידקים

 "עץ החיים: "קוקוס שמן 



 

 בפולן דבורים יש יותר חלבון  
 ביצים וגבינה, מבבשר

 את רמת האנרגיה  מחזק 

 ממחלותלגוף להתאושש עוזר 

 התאיםאת  על העור ומחייה מגן 

 והריאות דלקות ומגן על הרקמות נוגד 

 באלרגיותמטפל 

 את מערכת החיסוןמחזק 

 כנגד פרוסטטהעוזר 

 פוריות מחזק 

  FLOWER POWER:דבורים פולן 



 

 עשיר בנוגדי חימצון

 על מערכת הדםמגן 

 בגידולים ומגן על תאי הגוףנלחם 

 אנרגיה גבוההמעניק 

 פעילות מנטליתמחזק 

 בירידה במשקלתומך 

 בבריאות העורתומך 

 את מערכת העיכולמחזק 

 חלבון ושומנים, לספוג פחממותעוזר 

 ימיםאריכות 
 

 "פרי העל: "אסאי 



 וסיבולתמספקים אנרגיה לאורך זמן 
 קרדיולוגיתמשפרים פעילות 

 בדםמייצבים את רמת הגלוקוזה 
 "פודאנק ’ג"את התשוקה למתוקים ומפחיתים 

 מנטאלישיפור ריכוז ופוקוס 
 איכותייםחלבונים צמחיים 

 עידוד בניית מסת שריר 
 והאטת בפעולה 

 במנוחההשריר פירוק 
 תומכים בסילוק רעלים מהגוף

 

 

 

 

 

 "פצצת בריאות מהטבע: "יה 'זרעי צ



 נוגד חימצון
 נוגד דלקת
 נוגד סרטן

 נוגד חיידקים
 משפר את תפקוד הכבד

 משפר תפקוד מערכת העיכול
 תומך במערכת הלב וכלי הדם

 מסייע להפגת גזים
 נוגד קרישה

 מעודד יצור מיצי מרה
 נוגד אולקטס
 נוגד שלשלול

 נוגד כאבי וסת
 תומך בטיפול בבעיות העור

 

 

 

 

 

 "האנטיביוטיקה של הטבע: "כורכום 



 "מלכת החלבונים: "ספירולינה 
וחיוניות לאורך  נמרצות , מעניקה אנרגיה

 זמן
 חילוף חומרים  , במשקלתומכת בירידה 

 (ערך קלורי אפס)שומנים ושריפת 
, ובריאות השיערתומכת בחיזוק 

 הציפורניים והשיניים
לשיפור  , קשב וריכוזיעילה לבעיות 

 ומחשבה צלולההזיכרון 
 וטיפול באנמיהיעילה למניעה 
 מחלות כרוניות, דלקות, אנטי אלרגיה

טבעי ומונע במחלת  מצויינת כטיפול 
 הסרטן

 

 

 

 

 



 "אצת המרפא: "כלורלה 
המרצה והסדרה של מערכת , חיזוק

 .החיסון
 זיהומים  התפתחות מניעת 

 וכיבים  החלמתם של פצעים זירוז 
 מהגוף  מפני רעלנים וזירוז סילוקם הגנה 
 .מפני נזקי קרינההגנה 

 המעייםתהליכי העיכול ופעולת הסדרת 
 זירוז והמרצה של תהליכי גדילה  

 תקינים ושיקום רקמות פגועות
קצב ההזדקנות ומניעת מחלות  האטת 
 ניווניות

כולל גידולים  , נוגדת גידוליםפעילות 
 סרטניים

 

 

 

 

 



  "פרי הפיריון: "רימון 

 .מסייע בהפחתת לחץ הדם 
 LDLרמות כולסטרול הרע מפחית 
רמת חמצון הכולסטרול בעזרת נוגדי  מפחית 
 החמצון

 מפרקיםתסמיני דלקת בחולי דלקת מקל 
 באנמיהלברזל ללוקים מקור 
 מערכת חיסוןמחזק 
 מומלץ   -עשיר בפיטואסטרוגניםמקור 

 לגיל המעבר
 תשוקהבטיפול באין אונות ומעורר מסייע 
באמבות ותולעים  יעילה לטיפול הרימון קליפת 

 העיכולבמעי ומערכת 
העור  , בהפחתת סיכון לסרטן הערמוניתמסייע 

 ושד
  

 
 

 

 

 

 



 לב   סיכון למחלות מוריד 
 בסרטן  את הסיכון לחלות מוריד 
 והחלמתם  בשיקום חולי סרטן תומך 
   בבעיות עור מטפל 
 לאינסוליןעמידות מוריד 

 מוריד משקל
 הרוחאת מצב נוגד דכאון ומשפר 

 את הקשב והריכוז ומיטיב  משפר   
 לחץיכולות הגוף להתמודד עם עם   
משפר מחלות ניווניות שקשורות   

 ופרקינסוןבמוח כמו אלצהיימר 
 נוגד דלקות  
 
 

 

 

 

 

 "תרופת הפלא: "שמן המפ 



www.umina.co.il 


