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Arpa Çimi Suyu
Hakkında

Vücudumuz  her  gün  25  milyon  yeni  hücre
oluşturur. Bu,  yaklaşık  olarak  her  yıl  9  milyar  yeni
hücre  demektir.  9  milyar  yeni  hücre,  yalnızca
yediğimizden,  nefes  aldığımızdan  ve  içtiğimizden
beslenir.  Arpa  çimi  suyu,  canlı  bir  hayat  elde
etmemize, korumamıza ve sürdürmemize yardımcı olan
harika besindir! Bir gün, bir hafta, bir ay veya bir yılda
size yapabileceğiniz olumlu etkiyi hayal edin!

Sağlıklı  yaşam  dünyasında,  yeşiller  en  süper
besinlerdir.  Taze  çim  filizleri,  yeşil  sebzelerle
karşılaştırıldığında  daha  yüksek  besin  değerlerine
sahiptirler.  Vücudumuzun  ihtiyaç  duyduğu  esansiyel
vitaminler  ve  minerallerle  doludurlar.  Arpa  çimi,
sağlıklı yaşam dünyasının en iyi 4 yeşilinden biridir.

Arpa çimleri, buğday çimlerine göre daha fazla protein
konsantrasyonuna sahiptir. Bu sebepten tadı biraz daha
acıdır, buğday çimleri ise biraz daha hafiftir.

Üretimimiz;
Organik  sertifikalı  tohumlarımız,  hijyenik



ortamda, sıcaklık, nem gibi tohumun istediği oranlara
göre  ortamı  ayarlayan  hidroponik  sistemimizde
üretilmektedir. 

Hasat,  bitki  besin  değerlerinin  tepe  noktasında
olduğunda  gerçekleşir  ve  ortalama  12  günü
bulmaktadır. Bu zamandan sonra bitki, enerjisini, hızlı
büyümeye, kök ve gövdelenmeye, taneye çıkmak için
kullanmaktadır.  Bu  durumda  bitkide  lifin  artmasına
sebep olmaktadır. 
Arpa çimini kolayca sindirmek ve emilir hale getirmek
için  soğuk  sıkım  yapmaktayız.  Bizim  sindirim
sistemimiz,  çim  liflerini  kendi  başına
parçalayamayacağından,  çimlerin  sularına  ihtiyacımız
vardır.

İşimiz;  organik  tohumlarımızı,  büyümek,  hasat
etmek, en yüksek değerde besin enerjisini yakalamak
ve korumaktır. 

Sonuçta,  biz  yıl  boyunca  yüksek  kaliteli  çim
suyuna erişmenizi sağlıyoruz.

Artık siz, en uygun antioksidanlar, amino asitler,
vitaminler, kolloidal mineraller, esansiyel yağ asitleri ve
enzimlerden faydalanabilirsiniz. Bu inanılmaz besinleri
size  sunmaktan  mutluluk  duyuyoruz  ve  seveceğinizi
umuyoruz!



• %100 Arpa Çimi Suyu

• Pastörize edilmemiş

• Gluten ve Şeker İçermez

• Herbiri, günlük kullanım için ideal

• Hızlı ve Kolay Kullanım

• 1 Yıl derin dondurucuda saklanabilir.

• Labaratuvar testleri yapılmış.



Kullanım Önerileri

Çocuklar için;

30 ml lik bir Smootox'u büyük bir içme bardağına
koyup gün içinde tüketilebilir.

11 yaş üstü herkes için;

Normal Kullanım;

Her sabah aç karnına 1 adet 30 ml 

Tedavi Amaçlı; (Ortalama)

Her Sabah ve Akşam aç karnına,

her öğün 1 adet 30ml 

Tedavi Amaçlı; (En Fazla)

Her Sabah aç karnına, 3 adet 30ml 

Smootox  Arpa  çimi  suyunun,  beslenmeniz  için
gerekli olan birçok vitamin, mineral ve enzimleri size
verdiğini biliyoruz.



Nasıl Hazırlanır?

Ürün  pakedimiz  size  ulaştığı  andan  itibaren
kutusundan  çıkarıp,  buzdolabınızın  derin  dondurucu
kısmında  almanız  gerekmektedir.  Bir  sonraki  gün
kullanacağınız  kadar  Smootox  Arpa  Çimi  suyunu,
akşamdan, dolabınızın normal bölmesine alın, sabaha
kadar çözünmüş olacaktır.

Çözünmüş olan arpa çimi suyunuzun kapağını açıp
direk  tüketebileceğiniz  gibi,  kendi  hazırladığınız
smooothie'lerinize  katabilir  yada  yarım bardak  su  ile
tüketebilirsiniz.



Nelere İyi Gelir?

Güçlü Antioksidandır.
Arpa çimi, vücudu kirleten zararlı  serbest radikallere
karşı  savaşır.  Arpa  çimi,  süperoksit  dismatuse  (SOD)
içerir.  Bu  serbest  radikalleri  yok  eden  bir  enzimdir.
Serbest radikaller ise oksidatif stresin neden olduğu bir
çok hastalığın gelişiminden sorumludur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Arpa  çiminde  bulunan  C  vitamini  ve  bakır,  bağışıklık
sistemini  güçlendirmekten sorumludur.  Soğuk  algınlığı
ve öksürük gibi vücudun enfeksiyonlara karşı direncini
arttırırlar.  Ayrıca  stres  ve  yorgunlukla  mücadele
ederler.  Arpa  çimenlerinin  düzenli  olarak  tüketilmesi
vücudun  bağışıklık  hücrelerinin  optimal  üretimini
dengeler.

Kanserle savaşır.
Arpa çimi suyu, kanser hücrelerine karşı hem koruyucu
hem de iyileştirici etki gösterir. Bunun yanında, toksik
etkilerini  ayrıştırma  ve  nötralize  etme  yeteneğine
sahiptir ve insan doku hücrelerini karsinojenlere karşı
korur.  Özellikle  meme  kanserine  karşı  savaşmada
etkilidir.

Vücudu Temizler – Detox yapar.
Arpa çimi  suyu,  vücuttaki  zararlı  ağır  metalleri  atar.



Ayrıca kristalize asitler ve mukus gibi atık materyalleri
de  ortadan  kaldırır.  Klorofil  içeriği,  bol  miktarda
oksijen  ve  sağlıklı  bir  kan  akışı  sağlar,  zararlı
kirliliklerin ve toksinlerin giderilmesinden sorumludur.

Radyasyondan Korur
Arpa  çimi  suyunun  sunduğu  diğer  bir  fayda  da  UV
ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruma sağlamasıdır.
Bu özellikle kentsel alanlarda daha da yaygındır. Ayrıca
vücudu  radyoaktivitenin  zararlı  etkilerinden  korur.
Hasarlı  hücreleri  ve  dokuları  onarıp,  yeniler.  Vücudu
radyoaktif  hasarlardan  korunmak  için  röntgen
çekmeden önce ve sonra arpa çimi suyunun tüketilmesi
tavsiye edilir.

Ülseratif Kolit Tedavisi
Arpa  çimleri,  bağırsak  dostu  bakterilere  sahiptir.
Ülseratif  kolit  ile  ilişkili  inflamasyonu  ve  diğer
semptomları  kolaylaştırır.  Bu  tip  yeşiller  bağırsaktaki
akışkanlığı  da  dengeler.  Ayrıca  vücuttan  tehlikeli
toksinlerin atımına da yardımcı olur.

Bağımlılıklarla Mücadeleye Yardım Ediyor
Arpa  çimi  suyu,  çok  sayıda  bağımlılıkla  savaşmada
etkilidir. Arpa çimi içindeki glutamik asit, kahve, alkol,
uyuşturucu, nikotin ve birçok bağımlılık ile savaşmaya
yardım eder.

Kilo Kaybı
Aşırı kilolu olmak, Solunum problemleri, eklem ağrıları,
kanser, diyabet ve kalp hastalıkları gibi bir çok soruna



yol  açabilir.  Arpa çimi  suyu,  kilo  vermenize yardımcı
olur.  Çözünür liflere sahiptir,  bu da sizi  daha doygun
hissetmenizi sağlar. Bu, yemek yeme isteğinizi azaltır.
Kan şekeri seviyenizi dengeler, açlık hislerini ve arada
atıştırma isteğinizi önler.

Astımı önler
Arpa  çimi  suyu  tüketmek,  astım  semptomlarının
hafiflemesine  yardımcı  olup,  gelişmesini  engeller.
İçeriğinde  bulunan  Antioksidanlar,  A ve  E  vitaminleri
ciğerleri rahatlatır ve daha kolay nefes almanızı sağlar.

Diyabet'i yönetir
Diyabet  diğer  adıyla  kan  şekeri,  ülkemizde  oldukça
yaygındır.  Arpa  çimi  Beta-glukan  olduğundan,  şeker
rahatsızlığı  yaşayanlar  arpa  çimi  suyunu  tüketmeleri
tavsiye edilir. Glikoz emilimini yavaşlatan çözünür bir
liftir. Arpa çimi suyu kan şekeri seviyesini yönetir.

Tip  2  diyabet  yetişkinler  arasında  en  sık  görülen
diyabet  türüdür.  2010  yılında  yapılan  bir  çalışmada
arpa  çimi  suyu  takviyesi  alan  deney  grubunun  kan
şekeri  düzeylerinin  daha  düşük  olduğu  görülmüştür.
Genel  kolesterol  seviyelerinde  de  bir  azalma
gözlemlenmiştir.

Kemik Sağlığını Destekler
Arpa çimi, inek sütünden 11 kat daha fazla kalsiyum
içerir.  Ayrıca  bakır,  manganez  ve  niagen  içerir.  Bu  4
mineral, kemik sağlığını korumak için önemli faktördür.



Arpa  çimi  suyu  küçük  çocuklar  için  de  güvenlidir.
Çocukların  vücutları  doğal  olarak  büyümeye  devam
eder,  arpa  çimi  suyuyla  ne  kadar  erken  tanışırlarsa,
kemik gelişimi de o kadar iyi olur.

Cilt Sağlığını Geliştirir
Arpa  çimi  suyu,  cildin  genç  ve  sağlıklı  görünmesini
sağlar.  Quercetin, cildi  iyileştirir,  esnekliğini  korur ve
sarkmayı önler.
Ayrıca, cildi  rüzgar, soğuk hava, kirlilik ve zararlı  UV
ışınları gibi dış etkenlerden korur.
“Quercetin,  kansere  ve  ateroskleroza  karşı  yararlı
etkileri  olduğu  görülen  flavonoid  ve  bilinen bir  anti-
inflamatuar ajandır.”

DNA onarımı
Stres, yediklerimiz ve çevresel faktörler vb. nedenlerle
DNA'mız sürekli değişiyor. DNA'nın değiştirilmesi, erken
yaşlanma,  kısırlık,  genetik  anormallik  ve  kadınlarda
sağlıksız hamileliğe yol açar.

Japon bir hekim ve eczacı olan Yoshihide Hagiwara, 10
yıl  süreyle  arpa  çimleri  üzerinde  araştırmalar  yaptı.
Vücudun  DNA'sını  tamir  edip  güçlendirebileceğini
keşfetti.  Çim  suyunun  tüketilmesi,  bu  olumsuz  yan
etkilerin meydana gelmesini önler.
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