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COLWAY LunaCol Lunazyna
Lizozym Beta-D-Glukan
Cena

247,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 3 dni roboczych

Opis produktu
LunaCol – jest najwa?niejszym produktem, jaki powsta? pod mark?
COLWAY. Prekursorskim – wyznaczaj?cym nowe, globalne trendy w suplementacji.

To pierwszy w Europie ogólnodost?pny preparat, jaki zawiera lunazyn? – unikalnie wyst?puj?ce
w przyrodzie bia?ko, które wzbudzi?o ogromn? sensacj? i nadzieje ludzko?ci na prze?om w
wielu dziedzinach nauki.
Jeste?my tym, co jemy – stwierdzi? ju? Hipokrates.
Jeste?my tym, co przyswajamy – mówimy dzisiaj w COLWAY- ?wiadomi z?o?ono?ci procesów
metabolicznych.
Je?eli kiedykolwiek ludzko?? pozna?a substancj? doskonale definiowan? przez te dwie
sentencje, to jest ni? w?a?nie lunazyna, pierwszy opisany naukowo pokarm
epigenetyczny. Wynika to m.in. z jej doskona?ej przyswajalno?ci. B?d?c wbudowana w
kompleks bia?kowy (albumina 2s), nie ulega w ?o??dku strawieniu i przedostaje si? poprzez
jelita do krwi, a nast?pnie do komórek. Sensacj? ?wiatow? wywo?a?o postrze?enie, i? unikalna
budowa aminokwasowa tego bioaktywnego peptydu, pozwala mu wp?ywa? na pozytywn?
ekspresj? naszych genów.Brzmia?oby to jak medical fiction, gdyby nie zosta?o dowiedzione
licznymi badaniami. Lunazyna, odkryta dopiero u schy?ku XX wieku, by?a d?ugo substancj? tak
trudno dost?pn?, ?e brakowa?o jej nawet dla laboratoriów prowadz?cych badania nad
wykorzystaniem jej w?a?ciwo?ci w medycynie. Pierwsza technologia izolowania lunazyny z
ziaren soi zosta?a zastrze?ona patentami.
Lunazyna dost?pna tylko w USA, w formie suplementów diety, mimo i? zawieraj?cych
zazwyczaj nie wi?cej ni? deklarowane 600 ng miliardowych cz??ci grama czystej lunazyny w
jednej kapsu?ce - wydaje si? spe?nia? kolejny ameryka?ski sen o kapsu?ce, takiej jak Viagra
czy Prozac, daj?cej konsumentowi oczekiwane efekty.
Uwaga! W jednej kapsu?ce LunaColu znajduje si? a? 5 miligramów pozyskiwanej autorsk?,
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polsk? metod? 10-cio %-owej, aktywnej biologicznie lunazyny, co daje 0,5 miligrama tego
bia?ka w formie czystej.

Sk?ad LunaColu uzupe?niaj? dwie, istotne w suplementacji
substancje:
Lizozym – (muramidaza) jest enzymem bazowym dla odporno?ci organizmów ssaków i
wrodzon? cz??ci? naszego uk?adu immunologicznego. Bardzo wysokie st??enie lizozymu
zawiera siara (colostrum), która chroni narodzone dziecko ludzkie, zanim wytworzy ono swój
w?asny uk?ad odporno?ciowy. To jedna z najcenniejszych substancji, jak? w??czy? mo?na do
sk?adu suplementu diety, gdy? w spo?ywanych przez nas produktach wyst?puje jedynie w
bia?kach jaj, pod warunkiem nie obrobienia ich termicznie i ?ladowo w nie poddanemu
procesom UHT mleku, szczególnie kozim. „Wolny jak ?ó?w, silny jak wó?” – mówi? o lizozymie
immunolodzy, wskazuj?c np. na to, ?e zaledwie jeden jego mililitr jest w stanie obroni?
tysi?clitrow? kad? wina przed wszelkimi drobnoustrojami chorobotwórczymi! Aleksander
Fleming uwa?a? za najwa?niejsze dzie?o swojego ?ycia, nie penicylin?, z której zas?yn??, lecz
w?a?nie wyizolowanie po raz pierwszy muramidazy.

Betaglukany – s? najwa?niejszymi sk?adnikami b?onnika pokarmowego. Ich systematyczne
spo?ywanie jest g??boko uzasadnione szeroko rozumian? profilaktyk?. W rosn?cej
?wiadomo?ci potrzeby uzupe?niania naszej codziennej diety o substancje prozdrowotne, coraz
wi?cej uwagi po?wi?ca si? polisacharydom. W LunaColu nie ma wype?niaczy kapsu?ki, a rol? t?
pe?ni? niezwykle cenne w zdrowym od?ywianiu ?-glukany 1,3 -1,6D.

Sk?adniki:
ekstrakt z dro?d?y Saccharomyces cerevisiae,
zawieraj?cy beta-D-glukan,
?elatyna rybia(kapsu?ka),
substancja przeciwzbrylaj?ca (w?glan wapnia),
lizozym, ekstrakt z ziaren soi standaryzowany na 10% lunazyny.

Wa?ne informacje dla u?ytkowników:
Na temat substancji b?d?cych sk?adnikami LunaColu powsta?a obszerna literatura, daj?ca
podstawy do uznania za celowe systematyczne i sta?ego suplementowanie si? ?-glukanami,
lizozymem a szczególnie lunazyn?*.
Dobór i proporcje u?ytych w preparacie LunaCol komponentów s? wynikiem konsultacji z
polskimi naukowcami w dziedzinie medycyny, w tym immunologii.
Lunazyna w LunaColu jest izolowana z ekologicznych odmian soi, niemodyfikowanych
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genetycznie.
Badania wykaza?y, ?e lunazyna w ?aden sposób nie odpowiada za reakcje alergiczne
wywo?ywane przez produkty sojowe. Nie ma równie? ?adnego wp?ywu na gospodark?
hormonaln?, gdy? nie jest w ?aden sposób powi?zana z fitoestrogenami.
*Setki publikacji na temat w?a?ciwo?ci lunazyny s? ogólnodost?pne w internecie. Tak?e liczne wyniki bada? dokumentuj?cych jej dzia?anie w
profilaktyce i leczeniu powa?nych chorób. Jednak?e ani z faktu istnienia tych publikacji ani z faktu przyznania przez US Patent Office praw
ochronnych na wykorzystywanie lunazyny do okre?lonych celów leczniczych – nie wolno wyprowadza? ?adnych wniosków, nawet sugeruj?cych
jakoby LunaCol, w którego sk?adzie znajduje si? lunazyna, móg? by? zalecany w funkcji leku na jakiekolwiek schorzenia. Lunazyna, b?d?ca
sk?adnikiem preparatu LunaCol pozyskiwana jest metod? autorsk? w Polsce i nie mo?na do niej odnosi? wniosków z ?adnych eksperymentów
przeprowadzanych w innych krajach i z innym materia?em badawczym. W Unijnym Rejestrze EFSA nie znajduje si? jak dot?d ?adne,
dopuszczone przez Komisj? o?wiadczenie zdrowotne dotycz?ce lunazyny, a LunaCol zosta? wprowadzony do obrotu jako suplement diety.
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