
természetben a hatóanyagok megfelelő aránya és kombinációja miatt 
azoknak szinergikus (kölcsönösen erősítő és kiegészítő) hatásuk van, ami 
tudományosan nem is utánozható.  Tartalmaz számos ásványi anyagot, 
rengeteg esszenciális aminosavat (tökéletes fehérjeforrás), valamint A, C, E, 
F, H, K, B vitaminokat, klorofillt és enzimeket is. Gluténmentes. 
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étkezés előtt. Célunktól és életmódunktól függően 
megelőzésre akár 1-2 kocka is elegendő. Betegség 
esetén fogyasztható folyamatosan (akár reggel és este 
is), ám ekkor is javasolt 2 havonta 1-2 hét szünet 
beiktatása a hozzászokás elkerülése miatt, ám másik 
terméket ekkor is fogyaszthatunk (pl. árpafűlét). 
Minden esetben figyeljük szervezetünk reakcióit és az 
alapjánalapján válasszuk meg a számunkra megfelelő 
mennyiséget. Pozitív hatásai - általában - 2 hét után 
jelentkeznek napi 2 kockányi mennyiség esetén. 
Fogyasztása során ügyeljen a megfelelő mennyiségű 
folyadék (lehetőleg tiszta víz) bevitelére.

több éves mérgek távozásakor). Ezen tulajdonságai miatt rendkívül fontos és 
hatékony kiegészítője orvosi és gyógyszeres kezeléseknek, a manapság – 
szerencsére – újra divattá váló megelőzésnek, a böjtnek, de akár sportolók 
számára is ajánlott teljesítménynövelés céljából. Súlyos betegségek esetén 
beöntésként való használata is javasolt.



BárBár tagadhatatlan a búzafűlé 
fizikai hatása és életmódunkból 
fakadó növekvő szükségessége, 
nem állíthatjuk, hogy mindenki 
számára szükséges. Egyediek 
vagyunk, egyedien reagálunk 
minden dologra kívül és belül is, 
ráadásulráadásul a búzafűlé egyénre 
kifejtett hatása mindig a 

szervezet állapotától is függ, hiszen másként fog reagálni egy hosszú betegség 
után lábadozó, mint egy egészséges sportember szervezete. Nem helyettesíti 
az egészséges táplálkozást, a rendszeres testmozgást, és az orvosi 
beavatkozásokat.

AA búzafűlé három legfontosabb szerepe: a megelőzés, a méregtelenítés és a 
tápanyagfeltöltés. *Manapság „amíg fiatal és egészséges az ember pénzzé 
teszi az egészségét; amikor beteg, mindenét odaadja, hogy újra egészséges 
legyen.”  Egyes kultúrákban ma is komolyan veszik, hogy megelőzzenek, és 
régen tudták mennyire fontos a böjt egészség idején is. A WHO általi felmérés 
szerint az évente min. 2x böjtölők (méregtelenítők) fiatalabbnak és 
egészségesebbnek vallják magukat. *A méregtelenítést a szervezet végzi, de 
háláshálás a segítségért amit kívülről kap, hisz gondoljunk bele mennyi mérget 
viszünk be az étel-adalékokkal, a kozmetikumokkal,  a szennyezett levegővel, 
a gyógyszerekkel, és akkor még káros szokásról szó sem esett. Ha tiszta, 
könnyebbnek érzi magát, könnyebben beindulnak az öngyógyító és 
regeneráló folyamatok, az immunrendszerét nem gyengítik a mérgek. Testileg 
könnyebb, mozgékonyabb, energikusabb, és könnyebben tud gondolkodni, 
nyugodtabb és tisztább lesz a tudata. *A tápanyagok hiányával egyértelműen 
szabotáljukszabotáljuk testünk önfenntartó és regeneráló működését. A búzafűlé 
nagyszerű lehetőség az egyre tápanyagszegényebb és helytelen táplálkozás   
okozta hiány kiegészítésére, a mesterséges táplálék-kiegészítők lecserélésre.
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