Spirulina Hawaiian Grown

Super green food dengan multivitamin lengkap, alami, non-formulasi

Spirulina merupakan ganggang hijau kebiruan yang manfaatnya telah dikenal selama ribuan
tahun. memngandung nutrisi yang sangat tinggi, terutama protein dan mineral. Goodhealth
Spirulina Hawaiian Grown merupakan spirulina jenis terunggul yaitu Spirulina Pacifica.
Mengandung 18 jenis asam amino esensial dan non-esensial.
Mengandung asam lemak penting seperti Omega 3 & Omega 6, termasuk AA (Asam
Arakidonat), DHA (Docosa-Hexaenoic-Acid), LA (Linoleic-Acid), GLA (Gamma-Linoleic-Acid),
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yang penting bagi pertumbuhan otak.
Mengandung pro-vitamin A (100% Beta Caroten), vit B kompleks (termasuk B12), Vitamin E
(d-alpha tocopherol), inositol, biotin, asam folat, dan asam panthotenat).
Mengandung mineral penting seperti zat besi, zinc, dan selenium.
Mengandung 94 jenis trace minerals.
Mengandung Phytonutrient (nutrisi dari tumbuhan) penting seperti Phycocyanin (hanya terdapat
pada ganggang hijau biru), chlorophyll (zat hijau tumbuhan), S.O.D (katalisator antioksidan),
dan karotenoid penting seperti zeaxanthin.
Kaya akan enzym, glikogen, DNA, dan RNA yang penting dalam metabolisme tingkat seluler.

Manfaat Good Health Hawaiian Grown Spirulina :
-

Membantu memenuhi kebutuhan harian multi-vitamin dan anti-oksidan harian
Membantu melindungi liver dan ginjal selama proses detoksifikasi
Mencegah kerusakan liver dan ginjal akibat pemakaian obat kimia jangka panjang
Membantu mengatasi problem hormonal seperti haid tidak teratur
Membantu mengatasi problem reproduksi seperti nyeri haid, kista ovari, dan mioma
Membantu menjaga stabilitas gula darah, kolesterol, dan pencegahan kanker
Menghilangkan efek samping radiasi & kemoterapi dalam pengobatan kanker
Memberikan nutrisi & mencegah degenerasi pada otak dan mata
Meningkatkan flora usus & memperbaiki sistem pencernaan

Manfaat Good Health Hawaiian Grown Spirulina :
- Merupakan spirulina dari jenis yang unggul, yaitu Spirulina Pacifica, yang dibudidayakan
di pantai Kona, Hawaii, yang terpencil dan bebas polusi. Mata air dari air laut kedalaman 2000
kaki dan air gunung berapi yang kaya akan mineral. Bukan dari sungai yang berpolusi.
- Kandungan nutrisi lebih tinggi dibandingkan spirulina lainnya. Mengandung 167% lebih
Zeaxanthin, 200% lebih Zat Besi, 15% lebih jumlah Carotenoids, 62% lebih B12, asal China,
India, dan California.
- Bebas garam, karena melalui 3x pencucian dan pengolahan dengan teknologi paten
Ocean Chill Drying, proses pengeringan tanpa panas sehingga kandungan enzym & nutrisi
lebih terjaga (tidak rusak), dan mencegah proses oksidasi pada nutrisi.
- GRAS status yang sudah diakui oleh FDA, Halal, Kosher, ISO, GMP, serta NZFSA (New
Zealand Food Safety Authority).
- Dinding sel spirulina adalah lunak sehingga mudah diserap nutrisinya, berbeda dengan
chlorella yang berdinding keras.
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- Mengandung phycocyanin yang tidak dimiliki oleh green food lainnya seperti chlorella,
barley, dan wheat grass.
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