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Kvalitní doplněk stravy z řasy Haematococcus pluvialis
s látkou Astaxanthin dodá vašemu tělu látky, které jsou 
pro vaši imunitu nedocenitelné.

Algamo Astaxanthin ENERGIE ŽIVOTA
Astaxanthin, nejúčinnější přírodní antioxidant, v kombinaci 
s koenzymem Q10, posilujícím tvorbu energie v buňkách,
s omega-3 mastnými kyselinami, ve formě triglyceridů, 
zajišťujících jejich maximální využití a jejichž protizánětlivý 
účinek podporuje imunitní systém, s nepostradatelnými vita-
míny pro podporu zdraví buněk a s piperinem, který zvyšuje 
využití těchto složek. 

Algamo Astaxanthin – Přírodní Astaxanthin 4 mg
Nejsilnější přírodní BIO Astaxanthin, obohacený vitaminem 
E je doplněk odstraňující volné radikály, s protizánětlivým 
účinkem.

Ideální kombinace použití:
1 kapsle Algamo Astaxanthin – Přírodní Astaxanthin 4 mg 1 x denně
1 kapsle Algamo Astaxanthin ENERGIE ŽIVOTA 2 x denně
S jídlem, zapít dostatečným množstvím tekutin.



Více o českém výrobci Algamo najdete na našich stránkách
nebo se neváhejte zeptat na telefonu:
www.algamo.cz   |   +420 499 422 774

Co jsou antioxidanty?
Tím nejznámějším příkladem je vitamin C. Je to již dávno, co vědci zjis-
tili, že takové látky jsou pomocníkem v práci buněk imunitního sys-
tému proti infekcím a že pomáhají chránit již napadené buňky.

Silnější než kterýkoliv jiný 
V přírodě se však nachází látka, která je mnohonásobně silnější
a účinnější než vitamin C. Až 6000x silnější. Jmenuje se Astaxanthin, 
kterého je nejvíce v řase s latinským názvem Haematococcus pluvialis 
a která je tady již miliardy let.  A právě tuto řasu v laboratořích
Algamo pěstujeme a čistý Astaxanthin využíváme pro výrobu účinných 
doplňků stravy.

Proč je tak účinný?
Zatímco vitamin C je rozpustný jen ve vodě,
Beta-karoten či vitamin E pouze v tucích, je 
Astaxanthin rozpustný v obojím. Proniká 
tudíž celou ochrannou lipidovou dvoj-
vrstvou buněčné membrány, a tak buňku 
účinně chrání před volnými radikály (ty se 
vytvářejí mimo jiné během infekcí i stresu).

Proces BIO výroby
Astaxanthinu v Algamo je certifi kován podle pravidel ekologického zemědělství EU i USA.

Antioxidační účinky Astaxanthinu:

silnější než
vitamin C

6000x

silnější než
koenzym Q10

800x

silnější než
vitamin E

500x


