OLIFE

– ТЕЧЕН ЕКСТРАКТ ОТ МАСЛИНОВИ ЛИСТА

силен антиоксидант - изчиства токсините
регулира нивото на глюкозата
регулира кръвното налягане
увеличава мозъчната активност
стимулира работата на сърцето
нормализира теглото, повишава инсулиновата чувствителност
зарежда с енергия
антибактериален и антивирусен ефект
укрепва имунната система
предотвратява развитието на атеросклероза и онкологични
заболявания

OLIFE 1000 ml – воден екстракт от маслинови листа е мощен
антиоксидант, съдържащ над 260 полезни съставки, които унищожават
свободните радикали в организма и подобряват неговата физиология.
Екстрактът премахва излишъка от млечна киселина, мазнини и захар в
кръвта и извежда токсините от клетките на всички органи в тялото.
Нормализира циркулирането на кръвта и артериалното налягане,
регулира мастната обмяна в организма. Забележителните му
антимикробни
и
противовъзпалителни
свойства
повишават
естествената имунна защита на тялото.
Olife е способен успешно да повлиява здравословни проблеми и
патологии, като ГАСТРИТ, КОЛИТ, ГАСТРОЕЗОФАГИАЛЕН РЕФЛУКС,
ЕЗОФАГИТ, ХРОНИЧЕН ЗАПЕК, СИНДРОМ НА МЕТАБОЛИЗМА, ДИАБЕТ,
ХИПЕРТОНИЯ,
ОСТЕОПОРОЗА,
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ,
ЧЕРНОДРОБНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ГЛАВОБОЛИЕ И ДР.
Olife съдържа 93% OLIVUM® - патентован воден извлек от листата на
маслинови дървета и цветовете на невен, богат на полифеноли
(молекули с изключително важни за здравето свойства).
Произвежда се в лаборатории (Fruli Eastern Hills, under the Rossazzo’s
Abbey) на италианската компания Evergreen Life Products по
патентована технология. Екстрактът OLIVUM® е автентичен резултат
от продължителни проучвания и тестове, с уникални фитотерапевтични
характеристики.
Olife е 100% натурален продукт и е изцяло НЕТОКСИЧЕН. Няма
противопоказания за продължителна и ежедневна употреба на
екстракта.
Сертификати: Министерство на здравето в Италия; FDA; USA; HALAL.
Продуктът е със сертификат VEGAN OK.

НЕ СЪДЪРЖА АЛКОХОЛ!

Употреба: препоръчва се ежедневен прием на 70 ml (чист екстракт
или разреден с вода) сутрин, на гладно, 30 мин. преди закуска. Да се
избягва консумирането вечер.
Всекидневното приемане на екстракта от маслинови листа, за
продължителен период от време се превръща в здравословен навик.
Веднъж отворена, бутилката се съхранява в хладилник.
1000 ml Olife са достатъчни за 15 дни, при ежедневен прием от 70 ml.
Olife не се препоръчва за употреба от бременни и кърмещи жени.
Съставки: 93% OLIVUM® воден екстракт от маслинови листа и
цветове на невен, фруктоза, глицерин, калиев сорбат, лимонена
киселина, натурални аромати.

Съдържание на нутриенти в 1000 ml – Олеуропеин (Oleuropein) 2656
мг, Хидрокситирозол (Hydroxytyrosol) 453 мг, Еленолинова киселина
(Elenolic acid)1393 мг, Рутин (Rutin) 237 мг, Тирозол (Tyrosol) 174 мг и
др.

Най-важната съставка на средиземноморската диета е наличието на
маслиново масло (зехтин), в което се съдържа много ценния глюкозил
ОЛЕУРОПЕИН, който в организма се редуцира до най-мощният природен
антиоксидант – хидрокситирозол (15 пъти по-силен от зеления чай и 3
пъти по-силен от коензим Q10).
ОЛЕУРОПЕИНЪТ и гореизброените полифеноли са биоразтворими 97%
и биосъвместими 100%.
Полезните свойства на маслиновото дърво и неговите листа са известни
още от древността. След редица проведени изследвания в наши дни се
доказва, че съдържанието на ОЛЕУРОПЕИН в маслиновите листа е много
по-високо от това в маслините и извлечения от тях зехтин.
Благодарение на съвременните технологии, италианската компания
Evergreen Life Products успява да извлече воден екстракт от свежи
маслинови листа. Olife екстрактът превъзхожда 30 пъти екстра
върджин зехтина, по съдържание на антиоксиданти. При това
калоричността на продукта е сравнима, с тази на сок от ябълки или
други плодове. Ежедневната употреба на 70 ml от Olife позволява на
организма да се зареди с мощна доза антиоксиданти и тонизиращи
качества, които до днес не са открити в друг природен източник!

Освен, че спомага за успешната детоксикация на организма,
ОЛЕУРОПЕИНЪТ в Olife помага за премахването на шлаките от тялото,
контролира нивото на холестерола и липидите, подобрява метаболизма
на мазнините и въглехидратите, нормализира теглото.
Хипогликемичните свойства на екстракта от маслинови листа регулират
нивата на кръвната захар и имат положителен ефект, при много форми
на диабет.
Комплексът от вещества и антиоксиданти, съдържащи се в маслиновите
листа, притежават завидни антимикробни и противовъзпалителни
свойства. Те повишават естествената имунна защита
на тялото,
подобряват функционирането на щитовидната жлеза, предотвратяват
развитието на атеросклероза и онкологични заболявания.
Olife регулира кръвното налягане, като подобрява притока на кръв в
артериите. Стимулира дейността на сърдечно-съдовата система:
регенерира
клетките,
възстановява
съдовата
еластичност
и
микроциркулация, усилва съкращенията на сърдечния мускул.
Екстрактът от маслинови листа влияе върху активността на
антистресовите хормони (допамин, серотонин, епинефрин) и подобрява
подаването на кислород към мозъка, което стимулира интелектуалната
активност, паметта и концентрацията.
Olife оказва забележим ефект и при хора, които се оплакват от
повишена умора, астения и сънливост. Екстрактът от маслинови листа
разширява малките кръвоносни съдове, така че повече кислород
навлиза в органите. Това повишава енергията на тялото и желанието за
физическа активност.
ОЛЕУРОПЕИНЪТ в OLIVUM® подпомага борбата с остеопорозата, като
стимулира
продукцията
на
костни
клетки
(остеобласти)
и
предотвратява загубата на костната плътност. Действието на
олифенолите в екстракта от маслинови листа, възпрепятства развитието
на плесени, гъбички и бактерии, което има положителен ефект, при
редуцирането на ставно-мускулни болки, предизвикани от тези
паразити.

Многобройните изследвания на молекулата на ОЛЕУРОПЕИНА, който е
основата на екстракта от маслинови листа, подчертават способността
му да подтиска развитието на туморни клетки при рак на гърдата.
Няколко дни, след като започне приема на Екстракта от маслинови
листа е възможна появата на ставно-мускулни болки, в резултат на
прочистването на организма – елиминиране на микроби и отделяне на
токсини, които се абсорбират от тъканните мембрани. Тези симптоми са
доказателство за правилното действие на продукта и изчезват след
кратко време.

ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, ТЕСТОВЕ
доказващи ефикасността на фитохимикалите в маслиновите листа

Преди 2500 години, Хипократ – бащата на медицината – предписва
зехтинов концентрат, извличан от маслиновите листа за редица
здравословни проблеми, като болки в мускулите, язви и чревни
инфекции.
Забележително е, че за ползите от Екстракта от маслинови листа са
проведени повече от 18 000 проучвания от лекари, учени,
изследователи от цял свят, вкл. и в България.
Специалистите по фитотерапия и техните многобройни изследвания
върху животни и хора потвърждават, че действието на молекулата на
ОЛЕУРОПЕИНА, съдържаща се в маслиновите листа е изключително
активно. Вече изброените ползи на екстракта, включват: понижаване
на КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ; подобряване ефикасността на ИНСУЛИНА,
понижаване на ХОЛЕСТЕРОЛА; редуциране на теглото, при
НАДНОРМЕНО ТЕГЛО, регулиране на ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА и
триглицеридите; въздействие върху ВЪЗПАЛЕНИЯ НА ДЕБЕЛОТО
ЧЕРВО; БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ и др.
Проучвания, извършени в Италия от д-р Galli (Университета в Милано),
професор Montedoro (Университета в Перуджа) и Фармацевтичният
факултет в Триест, доказват недвусмислено многочислените ползи от
естествените съставки на маслиновите листа.
Известният биохимик Арнолд Такемото казва: „Все още не съм открил
друго растително вещество, което да постига същото антимикробно
действие, каквото постига екстракта от листа на маслина.“
Група швейцарски изследователи от Frutarom Switzerland изследва
група от 20 двойки близнаци – всички двойки хипертоници, за да
проучи намаляващите КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ качества на извлека. За
всяка двойка близнаци – на единия е давана таблетка от 500-1000 мг
от екстракта, а на другия близнак са давани само основни напътствия
за подобряване на здравето и начина на живот. След два месеца, всички
пациенти са подложени на преглед и се установява, че тези, които са
приемали Екстракта са показали понижаване на КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ
до 137/80 и 126/70. Дори нивата им на холестерол били редуцирани до
нормата. В другата група се наблюдавало ЛЕКО понижаване на нивата
на холестерола и НИКАКВО подобрение на кръвното налягане. Научната
ръководителка на изследователския тим Tania Perrinjaquiet-Moccetti
потвърждава, че подобренията се дължат на молекулата, съдържаща се
в маслиновите листа – ОЛЕУРОПЕИН.

Списанието American Journal Nutrition публикува статия, относно едно
изследване върху животни, за ефекта на маслиновите листа върху
обмяната на веществата. Обект на теста са опитни мишки, подложени
за 8 седмици на диета, богата на мазнини. В края на диетата всички
мишки развиват синдрома на обмяната на веществата (клинична
картина с висок сърдечно-съдов риск, включваща и други патологии,
като затлъстяване, висок холестерол, диабет и т.н.). След това разделят
мишките на две групи: контролна група и група, на която дават в
продължение на 8 седмици, екстракт от маслинови листа. В края на
опитния период, при мишките, които са приемали извлека от маслинови
листа се установява значително намаляване на симптомите на Синдрома
на обмяната на веществата, подобряване състоянието на сърдечносъдовата система, черния дроб и загуба на тегло, спрямо контролната
група.
Lindsay Brown от University of Southern Queensland (Australia)
потвърждава, че екстрактът от маслинови листа води до редуциране на
теглото, поради противовъзпалителните си свойства (корелацията
противовъзпалителни-загуба на тегло е обект на проучвания в цял
свят).

Години наред, извличането на полезните вещества от маслиновите
листа е било голямо предизвикателство за учените. Италианската
компания Evergreen Life Products успява да извлече воден екстракт
от свежи маслинови листа, който съдържа всички техни уникални
активни съставки, подобряващи здравословното състояние на човек. За
производството му, компанията селекционира 100%-во най-добрите
маслинови насаждения, запазвайки всички полезни полифеноли,
съдържащи се в листата им.
Нейният продукт Olife се предлага в еднолитрови бутилки, които могат
да се закупят само от представители на компанията.

За поръчки: 0896788586
или използвайте следният адрес:
https://www.evergreenlife.it/anaatanasovazlateva
cod: 359000050544
Цена: 30,00 € /60,00 BGN за литър
Доставка от Италия: 10,00 €
Доставка от България: цена на куриерски услуги в България

