
Super Nutri Greens 
Dit is 'n feit dat kanker en degeneratiewe siektes aan die toeneem is. Mense is meer siek 

vandag, as wat hulle was 50-60 jaar gelede was en ons kan sien dat ons  omgewing, dieet en 

lewenstyle drasties verander het oor hierdie tyd, so dit staan om te redeneer dat ons omgewing, 

lewenstyl en dieet vandag 'n negatiewe uitwerking het. 

Ons word blootgestel aan meer besoedeling daar is meer besoedeling in die lug wat ons 

inasem, so ons suurstof inname is minder, en daar is soveel bymiddels tot voedsel in die vorm 

van preserveermiddels, kleurmiddels, geurmiddels en plaagdoders. Herbacides is  bygevoeg 

aan ons groente en vrugte en ons  kom nie naby aan die vars vrugte en groente porsies wat ons 

veronderstel is om daagliks in te neem: 2-3 porsies vrugte en 4 -5 groente porsies. Ons drink nie 

genoeg water nie en ons eet  baie kitskos en verwerkte voedsel. Ons neem medikasie en bestu-

ur nie ons stresvlakke nie, al hierdie ontstel die alakaline balans in die liggaam of die liggaam se 

pH-vlak en suur in die bloed styg. 

Omdat die bloed in kontak is met elke sel en orgaan van die liggaam  affekteer dit elke sel in die 

liggaam. Ongesonde bloed sal  ongesonde organe en selle veroorsaak  en siekte sal stel. Suur 

in die bloed is soos roes, ons 'roes ' vinniger! 

Babas en kinders het meer allergieë vandag, oorinfeksies, veltoestande en allergiese reaksies 

in die algemeen is aan die toeneem en degeneratiewe toestande vermeerder, mense ontwikkel 

gesondheids probleme op jonger ouderdomme.  

Om net eenvoudig  'n vitamien en mineraal aanvulling te neem, is nie genoeg om jou gesond-

heid te verbeter nie. 

SUPER NUTRI GREENS: is ons antwoord om te begin om jou gesondheid te verbeter op 'n sellulêre 

vlak, dit werk die suurheid van die bloed uit, wat dan help om die bloed vervoer voedingstowwe en 

suurstof verbeter en help om afvalprodukte te verwyder en te verminder.             

Bestanddele:                                                                                                                                                          

Chlorella: bloed reiniger en reiniger van die lewer, niere, derm. Dit bevorder die groei en die herstel van 

jou weefsels en selle. Dit is ‘n natuurlike deodorant genoem as dit elimineer slegte reuke te help met 'n 

slegte liggaam reuk en slegte asem. Dit word gebruik tydens kanker ondersteuning as dit kan help om 

die newe-effek van chemoterapie te verminder en anti oksidante wat voordelig is teen kanker. Dit het 'n 

positiewe uitwerking op die immuunstelsel, en navorsing dui daarop dat dit die groei van kankerselle ver-

traag. (Uittreksel: www.cancer.org) 

Wheatgrass: Herstel alkaliniteit na die bloed. Is 'n kragtige detoxifier van die lewer en ‘n bloed besker-

mer, veg gewasse en gifstowwe neutraliseer. Dit is al gedokumenteer om met gewigsverlies, slegte spys-

vertering, veltoestande te help en dit verhoog die energie vlakke toe indien dit  daagliks geneem en dit 

vertraag die veroudering proses. Dit vervoer meer suurstof en detoxes swaar metale in die bloed. 

Alflafa is ryk in spoor mineraal wat dit 'n waardevolle plante alkalaniseerde maak, en dit ondersteun en 

versterk die bloed. Dit is gebruik as voedsel om  herstel tyd na siektes, operasies  vining te maak. Die 

plant bron van noodsaaklike voedingstowwe en is gevind om cholesterolvlakke te verlaag. 

Barley: alakaline, het anti-inflammatoriese en anti ulkus eienskappe. Ryk in 'n menigte van spoorminer-

ale, anti-oksidante en Vit B12. Vigs immuniteit, moegheid. 

Bloubessies: ryk aan anti oksidante, veral Vit C. Anti-oksidante help voorkom teen chroniese siektes en 

hulle optree soos preserveermiddels na ons selle, om veroudering en”roes” te verstadig en hulp om 

goeie gesondheid te bevorder. 

Seldery:'n kragtige uriensuur bloed reiniger,het anti-inflammatoriese effekte. Seldery bevat 'n flavanoid 

genoem Luteolin. Navorsers glo dat hierdie spesifieke flavonoïde anti - kanker eienskappe kan besit. 


