F.A.Q.
WellStar Green Gold Lunar Tropical & Herbs
La ce foloseşte Green Gold Lunar Tropical & Herbs?
Green Gold Lunar Tropical & Herbs este un supliment pentru cei care, după o zi obositoare la lucru,
îşi doresc un plus de wellness. În cursul zilei, dacă resursele Dvs. fizice şi psihice au fost epuizate, este
necesar să balansaţi acest deficit cu un supliment corespunzător.
De ce să consum Green Gold Lunar Tropical & Herbs?
Cea mai importantă funcţie în legătură cu alimentaţia este :
“După ce omul mănâncă are loc un efect termic în organism.”
Culturile din India şi China, care au amândouă sisteme nutritive valabile de mii de ani, prevăd că o
nutriţie benefică trebuie să fortifice organismul în aşa fel, încât bolile să nu poată dăuna din start, ba
chiar să nici nu apară.
Acum puteţi cunoaşte un supliment, care nu prezintă un efort pentru aparatul Dvs. digestiv.
Absorbţia este extrem de uşoară, suplimentul poate fi astfel utilizat – de multe ori este chiar necesar
- şi în cazul în care sunteţi suferind/ă de o boală, sau sunteţi în perioada regenerării de după o boală
îndelungată.
La fel produsul poate fi luat la vârste înaintate, în perioade de activitate sportivă ridicată, după efort
fizic sau intelectual.
Componentele Green Gold Lunar Tropical & Herbs sunt alese în armonie cu necesităţile organismului
uman.
Ce fel de substanţe importante are produsul Green Gold Lunar Tropical & Herbs?
Substanţele importante sunt: pulberea din microalga spirulina platensis (26%), pulbere de mere,
pulbere de cimbru, glucoză, pulbere de roiniţă, pulbere de salvie, vitamina B6.
Ce sunt algele albastre?
Algele albastre fac parte din familia algelor de apă dulce. Apar în formaţii celulare, în formă de colonii
sau sub formă fasciculară. Există circa 5.000 de tipuri de alge albastre, toate algele de tip spirulină ţin
de aceste alge. Cel mai important tip de algă spirulina este spirulina platensis.
De ce este spirulina platensis atât de valoroasă?
De mii de ani popoarele băştinaşe ale continentelor americane cunosc şi apreciază valoarea algei de
culoare verde intensiv, ca fiind o sursă bogată în substanţe vitale, energetice şi nutritive. Cultivarea
algelor de spirulină are loc în apă curată potabilă, fără substanţe chimice suplimentare.
Din cauza conţinutului bogat de clorofilă, aceste alge pot transforma energia solară în proteina
necesară pentru a supravieţui.
Ce sunt microalgele?
Microalgele sunt – cum indică şi numele – din familia algelor mărunte. Sunt foarte mici, deseori mai
mici decât un milimetru. Ele plutesc şi se mişcă liber în apă. Microalgele sunt unele dintre cele mai
bătrâne forme de viaţă de pe planeta noastră, capabile de fotosinteză. Microalgele pot trăi în apă
dulce, la fel ca şi în apă sărată. La nivelul cunoştinţelor ştiinţifice actuale, putem distinge ca. 30.000
de tipuri de microalge. Unele microalge de apă dulce – printre care şi spirulina – sunt extrem de
bogate în substanţe nutritive şi sunt foarte sănătoase.

De ce ar trebui să consum spirulina platensis (prezentă în Green Gold Lunar Tropical&Herbs)?
Mulţi savanţi din domeniul consilierilor de nutriţie sunt de părerea că performanţa sistemului
imunitar uman s-a deteriorat. Acest lucru a avut loc în urma alimentaţiei unilaterale din ziua de azi,
precum şi ca efect al schimbărilor climatice, prin poluare, prin efectele climatice asupra alimentelor.
În organismul uman efectele se manifestă sub forma lipsei de capacitate de concentraţie, oboseală,
stări nervoase, îmbătrânire prematură.
Datorită substanţelor vitale prezente în microalgele spirulina (WellStar Green Gold Lunar) avem
posibiltatea să ne îmbogăţim în mod extraordinar alimentaţia cotidiană. Spirulina platensis este o
sursă de substanţe vitale extrem de importantă pentru calitatea alimentaţiei noastre.
Este incredibil cum această algă poate să îmbogăţească viaţa noastra –chiar nu poate fi concepută
fără ea.
Algele albastre au fost acelea, care acum 3,6 miliarde de ani, au fost baza tuturor formelor de viaţă
terestre. Prin capacitatea de fotosinteză au produs oxigen – şi odată cu acesta, sursa vitală pentru
toate formele de vieţuitoare superioare. Până astăzi aceste organisme au supravieţuit de-alungul
etapelor evoluţiei, regenerându-se continuu.
Algele spirulina platensis nu posedă membrane celulare formate din celuloză; ci, un strat foarte
subţire din mucopolizaharide care poate fi asimilat foarte uşor. De aceea sunt ideale pentru
consumul cotidian, asigurând astfel prezenţa substanţelor vitale în organismul nostru.
Prezintă substanţe nutritive în concentraţie maximă: cercetătorii americani au descoperit în ultimii
30 de ani, că spirulina platensis este un organism extraordinar, plin de bogăţii! Spirulina conţine cea
mai mare concentraţie de substanţe nutritive funcţionale, prezente în alimente naturale, plante sau
seminţe.

Spirulina platensis – un aliment de calitate superioară!
Acestea sunt substanţele spirulinei platensis:
• 100% naturale
• 60% proteine naturale vegetale, cu toate substanţele aminoacizilor importanţi.
• Betacarotină de zece ori mai multă decât cea prezentă în morcovi
• Multe minerale şi vitamine
• 8 mono-nesaturate şi cel puţin 9 aminoacizi
• cantitate mare de clorofilă
• au efecte bazice

Ce fel de aliment natural poate să Vă ofere toate acestea la un loc?
Spirulina obţinută din pulberea microalgei spirulina platensis este un cadou al naturii. Oferă omului o
combinaţie ideală din substanţe nutritive, vitamine, minerale, reunite într-o plantă extraordinară.
Ce fel de avantaje are mărul?
“An apple a day keeps the doctor away” (un măr pe zi ţine doctorul departe de copii) proverbul
englez redă valoarea acestui fruct plin de vitamine, prezent şi cunoscut în numeroase bucătării ale
lumii.
Merele conţin – în stare proaspătă – între 80 % şi 90 % apă. Dintre acestea 11% sunt carbohidraţi
complecşi, 2% fibră complexă, 0.5% grăsimi, 0.5% acizi organici, 0.3% proteine, 0.35% minerale.
Carbohidraţii complecşi sunt compuşi în cea mai mare parte din fructoză.

Sorbitolul, un alcool zaharos cunoscut şi sub numele de glucitol, este prelucrat foarte încet de
metabolismul uman. El apare ca substanţă în măr, cu o concentraţie mare de caliu şi de vitamina c 12 mg/ 100g. Coaja conţine mai multă vitamina c decât pulpa – partea expusă soarelui are chiar o
concentraţie mai mare de vitamina c decât partea expusă mai puţin.
Tipul de măr, zona de cultivare, măsura în care mărul este copt la recoltă, influenţează conţinutul de
vitamina c. Alte substanţe solubile cum ar fi tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, biotina, acidul
folic, pantotenic, vitamina e, K şi carotinoide cu efectele provitaminei A. Merele sunt fructe bogate în
fibră cu legături fenolice.
Ce fel de plantă este cimbrul şi ce rol are din punct de vedere al substanţelor nutritive?
Cimbrul poartă numele botanic de thymus vulgaris. Este răspândit în Europa centrală, Europa de Sud
şi în nordul Africii.
Cimbrul se foloseşte ca plantă medicinală de mii de ani. În cultura antică egipteană cimbrul a fost
întrebuinţat la mumificarea decedaţilor. În Grecia antică a fost folosit ca stimulant şi ca ofrandă de
tămâie. Efectele benefice la nivelul plămânilor şi ale aparatului respirator au fost foarte apreciate şi
răspândite încă din Evul Mediu.
Hildegard von Bingen, foarte cunoscută în domeniul medicinei naturiste în Germania, a recomandat
cimbrul în cazul astmului bronşic, astmului şi al tuselor. Cimbrul se foloseşte ca şi condiment în
gastronomie.
Efecte şi substanţe ale cimbrului: Cimbrul are o aromă puternică, a cărei componentă principală este
fenolul timol. Pe lângă aceasta conţine flavonoide şi carvacol – componentele variază în funcţie de
provenienţa cimbrului. Timolul împiedică înmulţirea bacteriilor, viruşilor şi a ciupercilor. Are un efect
stimulant asupra aparatului respirator, deasemenea influenţează în mod benefic procesul de
vindecare la boli respiratoare, tuse, astm. Substanţele cimbrului au un efect antiinflamator şi
regulează digestia.

Ce fel de plantă este roiniţa şi care sunt proprietăţile ei?
Roiniţa este o plantă foarte bogată în nectar, cu aromă uşoară de lămâie, cunoscută cel târziu din
Evul Mediu ca plantă medicinală. Este o plantă răspândită în Europa de Sud şi poate creşte până la o
înălţime de 50 – 60 cm.
Înfloreşte din primăvara până în iunie, forile sunt de culoare alb-albăstruie sau alb-gălbuie. Carol cel
Mare a poruncit ca fiecare mânăstire să aibe roiniţă în grădină, din cauza frumuseţii plantei.
Înainte de Evul Mediu, roiniţa a fost folosită ca plantă antidepresivă, contra stărilor de frică şi spre
vindecarea rănilor. Conţine tanină – o substanţă responsabilă pentru efectele antivirale ale plantei.
Ce fel de plantă este salvia şi ce fel de proprietăţi nutritive are?
Salvia creşte până la 70 cm înălţime, cu frunze ovale, rareori lanceolate, cu vinisoare bine definite.
Florile sunt violacee, pot avea până la 3 cm lungime. Planta creşte in locuri pietroase si secetoase.
Salvia este cultivata in Europa inca din Evul Mediu şi este folosită de mii de ani ca plantă medicinală.
În egiptul antic, salvia a fost folosită contra infertilităţii la femei.
Se spune că ar fi adăpostit chiar sfânta familie la fuga din Betleem.
În mitologia creştină planta este atribuită maicii domnului, dar a fost folosită des pentru a face
farmece de dragoste.

Băstinaşii nordamericani foloseau salvia pentru ofrande de tămâie şi pentru purificarea locului. În
Anglia există un proverb, care spune “cine doreşte să trăiască veşnic, trebuie să mănânce salvie în
luna mai”.
Efecte şi substanţe ale salviei: Salvia are arome intense: thuien, cineol, camforă. Conţine triterpene,
flavonoide şi steroide. Combinaţia aromelor salviei împiedică înmulţirea viruşilor, flavonoidele au
influenţă benefică asupra secreţiei biliare.
Ce fel de proprietăţi are vitamina B şi ce influenţe are asupra organismului?
Vitamina B6 este importantă pentru sistemul nervos şi pentru asimilarea proteinelor. Vitamina B6
influenţează:
• Mitoza – fără de care nu ar avea loc procesele de creştere în corp
• Sistemul nervos – la transmiterea impulselor
• Starea sufletească şi activitatea cerebrală
Un deficit în vitamina B6 se poate manifesta în:
• Oboseală, lipsă de poftă de mâncare
• Probleme cu colonul, dermatologice
• În situaţii extreme probleme cu ficatul, neurologice, dispariţia progresivă de masă musculară
Ce fel de proprietăţi are vitamina c şi care sunt influenţele asupra organismului?
Vitamina C este un antioxidant foarte eficient, solubil, care protejează celulele.
Are influenţă asupra:
• Măsura în care pielea este elastică, gradul de elasticitate, capacitatea de vindecare a pielii
• Stimulează formarea şi creşterea ţesutului epitelial şi osos
• Fortifică sistemul imunitar
• Detoxifiant biologic

Deficitul de vitamina C se poate manifesta în:
• Predispoziţie la boli virale
• Vindecarea înârziată sau foarte lentă a leziunilor tegumentare
• Lipsă de poftă de mâncare şi oboseală

Ce fel de proprietăţi are glucoza?
Glucoza este un carbohidrat şi cea mai importantă sursă de energie a organismului uman. Globulele
roşii din sânge, creierul şi măduva renală sunt dependente de glucoză ca producător de energie.
Sângele conţine circa 0.1% glucoză, nivelul este regulat la nivel hormonal de insulină şi glucagon.
Câtă pulbere WellStar Green Gold Lunar Tropical & Herbs este indicat să iau pe zi?
Este indicat să consumaţi o dată pe zi – dupămasa sau seara – 4g pulbere.
Pot să consum produsele WellStar Green Gold Lunar fără efecte secundare timp îndelungat?
Da. Substanţele sunt special concepute pentru un timp îndelungat de administrare. De aceea sunt
recomandate pentru uz regulat, cu influenţe benefice asupra sănătăţii Dvs.
Pot apărea efecte secundare în timpul administrării produselor WellStar Green Gold Lunar?
WellStar Green Gold Lunar este 100% un aliment natural. Este destinat folosirii în dozele
recomandate. În ceea ce priveşte riscurile, este recomandat să Vă întrebaţi medicul de familie.

În ce fel sunt controlate produsele de pulbere WellStar Green Gold Lunar?
Produsele WellStar Green Gold sunt controlate în mod constant de un institut de control alimentar
independent.
După ce fel de substanţe se face sondajul la controlarea produselor WellStar Green Gold Lunar?
Produsele sunt controlate pentru a depista pesticide, ierbicide, microbiologie, microcistină şi metale
grele.
Cât de des are loc controlarea produselor WellStar Green Gold Lunar?
Fiecare produs este controlat în parte.
Ce fel de criterii sunt luate în considerare la controlarea produselor WellStar Green Gold Lunar?
Există reguli?
Controlarea are loc în acord cu legile de nutriţie valabile.
Există o aprobare pentru traficul cu produsele WellStar Green Gold Lunar?
În ceea ce priveşte aprobările: avem reguli foarte stricte, dar acestea nu sunt obilgatorii. Avem însă
documente care aprobă comerţul cu produsele WellStar.
Este adevărat, că în produsele Dvs. Nu există iod, pentru că este vorba de alge de apă dulce?
Nu, dar conţinutul de iod este minim.
Pentru ce clase de vârste este recomandat Green Gold Lunar?
Pentru copii de la 7 ani în sus, tineri, adulţi, vârstnici, care pot folosi produsele WellStar Green Gold
Lunar ca supliment în meniul de nutriţie cotidian.
WellStar Green Gold Lunar este un supliment ideal pentru oamenii care, după o zi obositoare la lucru,
îşi doresc un plus de energie şi de vitalitate.
Substanţele din WellStar Green Gold Lunar sunt concepute pentru nevoile ridicate ale organismului
uman în timpul activităţii intelectuale şi fizice.
Indicaţie pentru alergici:
La alergie cunoscută contra una dintre substanţele din produsul descris, este interzis consumul
produsului WellStar Green Gold Lunar!
La alergii alimentare existente, este recomandată administrarea unei cantităţi minime a produsului
WellStar Green Gold Lunar. Dacă în ziua următoare nu apar reacţii alergice, măriţi progresiv doza
produsului, iar în a treia zi dacă nu apar reacţii, puteţi administra doza normală recomandată.
Dacă aveţi o intoleranţă faţă de fructoză, este recomandat să nu administraţi produsul WellStar
Green Gold Lunar.
Informaţiile despre produse sunt traduceri libere din germană în română, şi nu prezintă nici o
garanţie în ceea ce priveşte informaţiile în cauză.

