Algastin MW je špičkový doplněk stravy
zaměřený na duševní pohodu člověka.
Skladba aktivních složek byla navržena

specialisty

a výsledkem je vysoce kvalitní produkt, který tvoří synergický komplex

Astaxanthinu, čisté EPA (omega-3),
vitaminů B6 a B9.
Každá z aktivních složek má své

specifické účinky na duševní pohodu člověka.

Duševní pohoda

ALGASTIN MW

ALGASTIN MW a DUŠEVNÍ POHODA
CO OHROŽUJE DUŠEVNÍ POHODU?
Udržení duševní pohody je pro člověka nezbytné, neboť mu
napomáhá vyrovnat se s negativními faktory dnešní uspěchané doby.
Duševní pohoda úzce souvisí s fyzickou pohodou.
Negativní faktory:
•
•
•
•
•
•

 tres
S
Nervozita
Nedostatek pohybu
Nesprávné stravování
Znečištěné ovzduší
Přepracovanost

JAK POMÁHÁ
ALGASTIN MW?
• Zlepšuje celkový stav organismu
• Snižuje celkovou únavu
• Zlepšuje psychický stav
• Snižuje bolesti hlavy
• Snižuje podrážděnost
• Zlepšuje kvalitu spánku

AKTIVNÍ SLOŽKY a JEJICH ÚČINKY
ASTAXANTHIN
Algastin
Přírodní Astaxanthin
z řasy Haematococcus
pluvialis

Přírodní astaxanthin získaný
ze sladkovodní mikrořasy
Haematococcus pluvialis je jediný
povolený pro lidskou spotřebu.
Astaxanthin firmy Algamo se
získává ultračistou superkritickou
extrakcí oxidem uhličitým. Jedná
se o přírodní produkt v bio kvalitě
bez použití rozpouštědel.

Astaxanthin je ve zhášení
singletového kyslíku (radikál
poškozující DNA):
200x silnější než lutein
500x silnější než vitamin E
560x silnější než katechiny obsažené v zeleném čaji
800x silnější než koenzym Q10
3000x silnější než resveratrol
6000x silnější než vitamin C

V čem může pomoci:
• Zvyšuje energetický potenciál
buněk
• Zvyšuje schopnost soustředit se
• Zlepšuje paměť
• Oddaluje mentální stárnutí

Astaxanthin vykazuje 4 základní
atributy, které jej odlišují od
ostatních antioxidantů:

• Udržuje zdravou imunitu

1) p řeklenuje buněčnou membránu a chrání
celou buňku

• Podporuje svalovou vytrvalost

2) není pro-oxidant

• Má antioxidační účinek

3) přestupuje hematoencefalickou
a hematoretinální bariéru
4) váže se na svalovou tkáň
Astaxanthin dokáže odstranit až 19 volných
radikálů současně, zatímco většina ostatních
antioxidantů pouze jeden.

Omega-3 EPA
Kyselina eikosapentaenová (EPA) má
řadu důležitých funkcí. V lidském
těle z ní vznikají signální molekuly
(eikosanoidy) zmírňující zánět.

• Pomáhá předcházet vzniku depresí,
poruch motorických funkcí,
problémů se srdcem a rovněž

EPA dále pozitivně působí proti
vzniku řady duševních onemocnění.

neurodegenerativních nemocí
• Chrání geny a buněčný cyklus

Nízká hladina EPA v organismu
souvisí s nárůstem duševních
problémů, včetně depresí,
poruch motorických funkcí,
problémů se srdcem a rovněž
neurodegenerativních nemocí.

• Pomáhá se vyrovnat se
stresovou reakcí
• Dostatečný přísun EPA během
celého života pomáhá zabránit řadě

EPA je v přírodní formě snadno
vstřebatelných a stabilních triglyceridů
(TG). Stejně jako u astaxanthinu je
použita ultračistá superkritická extrakce
oxidem uhličitým. Jedná se o přírodní
produkt bez použití rozpouštědel.

Vitamin B6

chronických onemocnění

Vitamin B9

je společné označení pro tři
sloučeniny - pyridoxol, pyridoxal
a pyridoxamin. V organismu
z nich vznikají deriváty,
které ovlivňují metabolismus
aminokyselin a sacharidů.

je ve vodě rozpustný vitamin
skupiny B a je jednou ze
základních živin pro lidský mozek.

•N
 apomáhá předcházet vzniku
stresu a depresí
• Udržuje správnou hladiny hořčíku,
jež zlepšuje paměť, úsudek
a myšlení
• Zužitkovává nenasycené mastné
kyseliny
• Pozitivně ovlivňuje metabolismus
cholesterolu
• Zvyšuje obranyschopnost
organismu
• Působí preventivně proti
nervovým onemocněním
• Zmírňuje únavu
• Urychluje regeneraci

•P
 odílí se na zajištění funkce
nervového systému
• Snižuje vyčerpání a únavu
• Přispívá ke správnému fungování
psychiky
• Napomáhá organismu v obraně
proti depresím, strachu a úzkosti
• Stimuluje imunitní systém
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