האצות של סיקורה
האצות שלנו הן תוצר של  12שנות מחקר ופיתוח ישראלי
בהובלת פרופ' יוני זוהר מאוניברסיטת מרילנד ,ד"ר מיכאל
פרידלנדר וד"ר יוסי טל ,דמויות מפתח עולמיות בתחום
הביוטכנולוגיה הימית.
אנו מגדלים אצות-ים אורגניות בטכנולוגיה ייחודית העומדת
בסטנדרטים גבוהים בינלאומיים ,תוך שמירת האיזון
האקולוגי .האצות גדלות בתנאים אופטימליים ומבוקרים,
בבריכות מי-ים .האצות עומדות בתקנות קפדניות למתכות
כבדות ,נקיות מחומרי הדברה ומזהמים ביולוגיים ,תוך
שמירה מקסימלית על הערכים התזונתיים שלהן.
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בריאות מהים

סטודיו בילט

מידע זה אינו התוויתי ואינו רפואי ,בכל מקרה של בעיה
רפואית ,מטופלים הנוטלים תרופות מרשם ,נשים הרות
ומניקות ,יש להיוועץ ברופא המטפל.

פתיתי אצת אולווה אורגנית
בתוספת זרעי צ'יה אורגנית

בריאות מהים

שקית
קטנה
ביום!

TM

 NUTRIFLEXנוטריפלקס
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פתיתי אצת אולווה
אורגנית וזרעי צ'יה אורגנית

זרעי צ'יה אורגנית  -מבעד לנוכחותו העדינה מסתתר מזון
עשיר ומרוכז במיוחד  -זרעי הצ'יה שייכים לקבוצת מזונות
המכילים ערכים תזונתיים גבוהים .הזרעים קטנים ,טעמם כמעט
שאינו מורגש ,ועדיין ,מדובר בהשלמה תזונתית נאותה לתפריט היומי!
מקורם של זרעי הצ'יה בצמח ה"סלביה היספניקה" הגדל באזור
אמריקה הלטינית .בעבר הרחוק היוו הזרעים חלק בלתי נפרד
מהתזונה היומיומית של בני המאיה והשבטים האצטקים אשר
ייחסו להם סגולות רבות וראו בהם מקור לאנרגיה וריפוי.
בשנים האחרונות חוזרים זרעי הצ'יה אל מרכז המטבח הבריא בשל
היותם מזון "פונקציונלי"  -מזון מרוכז ,עשיר בערכים תזונתיים,
המסייע להגברת תחושת השובע גם בכמויות קטנות.
זרעי הצ'יה עשירים בנוגדי חמצון ,אומגה  ,3סידן וחלבון .בנוסף
הם מכילים סיבים תזונתיים וחומר מוצילגי הסופח אליו רעלים
ותורם לפעילות מעיים תקינה.

חדש!

אצת אולווה אורגנית  -אצת -ים ,מזון בראשיתי עשיר מן הים.
את האולווה אנו מגדלים על היבשה בתנאים אורגניים ומעניקים לה
את התנאים האופטימליים המאפשרים לה להיות עשירה במינרלים,
סיבים תזונתיים ,נוגדי חמצון ,חלבון ,כלורופיל וויטמינים.

יוד ממקור טבעי

חברת סיקורה גאה להציג:

נוטריפלקס  -שקית קטנה ומרוכזת
השלמה תזונתית מהטבע
דרך קלה ופשוטה לקבל באופן מרוכז את הקצובה היומית המומלצת
של המינרל יוד ממקור טבעי ואורגני ,בתוספת רכיבים תזונתיים
נוספים .מומלץ לשלב את ה"נוטריפלקס" בשייק ,יוגורט או כתיבול
לסלטים .זרעי הצ'יה האורגנית הנטרליים בטעמם ,מוסיפים
פריכות נעימה לחיך ואצת האולווה האורגנית מעניקה טעם עמוק
ומליחות מעודנת.

יתרונות הנוטריפלקס של סיקורה:
• כל שקית מכילה  150מק״ג יוד מאצת אולווה אורגנית  -בהתאם
לקצובה היומית המומלצת על ידי משרד הבריאות
• שילוב של שני מזונות אורגניים ,העשירים בערכים תזונתיים

היוד הינו מינרל בעל מגוון תפקידים מרכזיים בגופנו ,כאשר העיקרי
מביניהם הוא ייצור הורמוני בלוטת התריס ,המשפיעים על קצב
חילוף החומרים וקצב הגדילה .בדומה למינרלים וויטמינים נוספים,
גופינו אינו יודע לייצר את המינרל יוד ועל כן עלינו לצרוך אותו
ממזון או מתוסף תזונה .אופן הגידול הייחודי של אצת האולווה
בחוות סיקורה ,מאפשר לאצה להכיל ערכים גבוהים של יוד טבעי.

משרד הבריאות ממליץ:
לאחרונה שינה משרד הבריאות את המלצותיו בנושא צריכת היוד
ותיסופו לתפריט בקרב נשים בתקופת טרום ההריון ,ההריון וההנקה.
המלצות אלה הינן על רקע סקר לאומי שנערך לאחרונה על ידי
קופ"ח מכבי ,האוניברסיטה העברית בירושלים וביה"ח ברזילי
שמצא מחסור ביוד בקרב נשים הרות וילדים.
חסר במינרל יוד אצל נשים הרות עלול להשפיע על התפתחות
תקינה של מהלך ההריון ועל מוח העובר.

"נוטריפלקס" מעניק פתרון טעים ונוח להעשרת המזון ביוד.

• ניתן לשלב בשייקים ,סלטים ,יוגורט ,תבשילים וממרחים
• אריזה נוחה לשימוש ולנשיאה ,השומרת על טריות מירבית

כל שקית מכילה:

• ללא רכיבים מהחי Vegan Friendly -

פתיתי אצת אולווה אורגנית ………………… 475מ"ג

• ללא שימוש בטכנולוגיה של הנדסה גנטית GMO Free -

זרעי צ'יה אורגנית…………………………… 1025מ"ג

• המוצר כשר ,בהשגחת בד"צ העדה החרדית
תכולה 30 :שקיות ,בכל שקית  1500מ"ג
הוראות שימוש :שקית אחת ( )1ליום ,עם האוכל.

