ties that are particularly beneficial for human use; we develop
extraction/processing methods that follow two critical goals:
1. To bring the substances into a form that allows for convendaily application,
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for more than 30 years in cooperation with leading scien1. Åonbringe
substansene til en form som tillater en enkel
andapplikasjon,
that we keepog…
honing in line with the latest insights.
ogtists,
daglig

2. samtidig,

i stor grad, bevarer de naturlige substansers
potensielle hovedvirkemåte.

Oppnåelse av begge målsettinger samtidig, er en kunst vi
har optimalisert i mer enn 30 år, og skyldes et samarbeide av
ledende forskere, og at vi holder følge med all ny kunnskap
og innsikt.
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Leppe herpes:

Naturlig forsvar ved hjelp av Spirulina mikroalger

Herpes virus er utbredt i store deler av befolkningen. Viruset vil
forbli latent i kroppen etter den første infeksjonen før eksterne
eller interne påvirkninger kan forårsake gjentatte infeksjoner.
Eksterne faktorer inkluderer sterk UV-stråling, skader og inter
vensjoner (f.eks med permanent lip make-up), relevante interne
faktorer er et svekket immunsystem eller en usunn livsstil.

Mikroalger av Spirulina slekten rangerer blant de eldste
organismene på jorden, etter å ha eksistert her i 3.6 milliarder
år. Virus og bakterier er naturlige fiender som mikroalgene
bekjemper ved hjelp av enkle, men svært
effektive forsvarsmekanismer. Uten dette ville
overlevelse ikke vært mulig. For eksempel vil

Herpesviruset er ikke i stand til å reprodusere alt av seg selv, men
må i stedet trenge inn i friske hudceller og konvertere disse til
virus-produserende vertsceller som slipper ut nye viruspartikler
som så vil infisere nye friske hudceller. Dermed fortsetter den
virale livssyklusen. Problemet blir forsterket når herpes blemmer
samtidig er infisert med bakterier. Da er det og ofte med bakterien
Staphylococcus Aureus.

spesielle polysakkarider hindre herpesvirus fra
å trenge inn i friske humane hudceller.
Eksperimentelle undersøkelser har vist at den beskyttende
virkningen, av de valgte og spesielt behandlede ekstraktene
som benyttes i Spirularin ® HS krem, er meget potente, og
i stand til effektivt å beskytte humane hudceller.
Den unike formelen er supplert med høy-kvalitets naturlige
og nærende ingredienser som sink sulfat og solfaktor 15,
som beskytter huden mot aggressiv UVA og UVB stråling.

Prof Dr. med. Kristian Reich, hudlege,
allergolog og Spirularin ® HS Medutvikler:
For mange pasienter er herpesinfeksjoner i
lepper et ekkelt problem som fortsetter å
komme tilbake i hele personens levetid.
Spesielle mikroalger av Arthrospira slekten har, eksperimentelt
sett, vist seg å ha en sterk beskyttelse mot herpes virus.
En kombinasjon av effektive solbeskyttelses- og pleieprodukter
og andre aktive stoffer av denne typen, bør i stor grad kunne
redusere problemet for pasienten.
Intervju utført i Düsseldorf 19 mars 2011.
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