


 hayatı Green Royal

  inanır.
 geçtiğine kullanmaktan ürünleri doğal yolunun

 tek yaşamanın sağlıklı

Royal
ve güvenilir

 doğal, saf, ürünleri; kaliteli en Green 

 markadır. bir bağlıile  tutku bunlara
 için taşıdığı bilgeliğini doğanın ürünlerin

 Organik gösterir özen kulla mayan .
 ürünlerisertifikalı  organik 

Organik

   
  tir.şbenimsemi olarak ilke bir

 kirletmemeyi ve ıkorumayınyay  üd
zel üg buzımığıadşya  erisinde çi
 destekleyerek ekildeş bir aktif

 ımıtar       sü lebilirrürdüve  

 ! kal ıklılğsa al, zevk Hayattan



Royal Green Odourless Coconut Cooking Cream

Royal P Kokusuz Green işirme  ağıY 
Royal %

Pişirme, duymaktayız.gurur
 sunmaktan yağını  cevizihindistan    kokusuzorganik100 sertifikalı  olarak markası Green 

 yağdır. bir sindirilebilen kolay ve kalorili az içermeyen, yağ Trans oluşmamaktadır. radikaler serbest ve
 kimyasallar zararlı göre yağlara olan alternatifi kızartmalarda diğer ve kızartmasında wok rostolarda, Pişirmede,

 korumaktadır. özelliklerini yararlı bütün ısıtıldığında yağı Cevizi Hindistan organik Green Royal edilir. kabul
 olarak yararlı için kolesterol ile içeriği asit  laurikzengin yağı Cevizi Hindistan olan yağ bir  yağına zeytin

 
alternatif

ve  Tereyağına olmamıştı. sağlıklı kadar bu hiç kızartma wok kızartma, ızgara, 

Royal  ş Green
%100 içermez.

 renklendirici sentetik ve tatlandırıcı sentetik koruyucu, kimyasal,hiçbir ekilde
 vejeteryandır. 

Royal Green Kokusuz Yağı Pişirme :
Kokusuz .içermeyen şeker ve 
%100 Vejeteryan .
Diğer içerir. kalori az daha yağlardan çoğu 
%50'ye Kolesterol içeriği Asit Laurik varan : yararlıdır. açısından 

 Kolay destekler sistemini sindirim ve sindirilebilen, 
iloYağ idealdir. için vermek k için depolanmadığı vücutta olarak 

Vitaminler, yardımcıdır. alımında vücuda besinlerin çözünen yağda tüm diğer ve mineraller 
 koyar. katkı yaşama Sağlıklı
 sunar. iiçeriğ besin vazgeçilmez için saçlar ve cilt Sağlıklı



Royal Green Kokusuz 
Hindistan

  
  Yağı şirmePi Cevizi ailesi 

250 ml 500 ml 2500 ml



Royal Green
Kokusuz    

 

      
 CeviziHindistan  
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Royal Green ıaharatlB Hindistan  A ilesiYağı Cevizi 

sakıSarm
   yağı.cevizi hindistan

 tirilenşzenginle ile 
  

Paprika
 

 yağı. cevizi
 hindistan zenginleşilen

 biberle ıac ve 

 ımışıkar ıotlarAkdeniz 

sakıarmenğ s
 

    Fesle , lavanta,, oregano,
lazmarin, kekik ve maydonoz  

 ğıya cevizihindistan  
 

ştirilmişzenginle
  ile

.

sakıSarm ılıAc  Baharat



Royal Green

 ıRekam
 Yağı Cevizi Hindistan
ıBaharatl 

  



Royal Green  Yağı eviziC antisdinHirginVExtra   
Royal Green garantisiyle 

organik Sertifikalı
 


aEkstr

aroması cevizi Hindistan Eşsiz
sıkım soğuk virgin, 


Trans .içermeyen yağları 
Sağlıklı

alternatif. sağlıklı ideal yerine yağının Zeytin
kavurma wok kızartma, pişirme, 


Ekmek tat. mükemmel sürüldüğünde üzerine 
Saç bakım. eşsiz saflıktamükemmel  için vücut ve 



 Royal Green Ekstra 

 ml  325
 ğıYa Cevizi Hindistan 

 Virgin 
 

özelliği. deodorant mükemmel kokusuyla Doğal

Royal

 ml 1400 
 ğıYa Cevizi Hindistan 

 Virgin Ekstra Green 





Royal Green Omega  Yağı Balık 3  
ınığıklğışı cudunVü a caıAyr   destekler. b 

 de destekler. öny pozitif ınımşıdola kan ve cildi ini,ğlevsellişi
  üzeü nleyerek,d  

eklemlerin
  seviyesini kolesterol iyi

Royal Greengüvencesiyle;  
%79Tek

   tekni arındırma  patentlieşsiz sağlayan saflaştırma derecede yüksek Çok 
 içeriği. DHA) & (EPA 3 Omega yüksek oranında   kapsüldeyumuşak 

 


İlk

  yağ doymuş %0 
mekanizması   kontrol kalite denetlenen itibaren andan 


%0  asitleri yağ trans   
%0   kolesterol 
  kapsüller. yumuşak vermeyen tadı yağı balık sonra Yutulduktan 

60 akşYumu :
 

üKaps l 
aylık 2

1 
 kullanım 

Use: kapsül günde  
30 akşYumu :
 

ülKaps 
aylık 1

1 
 kullanım 

Doz:  günde kapsül 

1 akşyumu sülkap  içeriği  
 - 530 mg EPA

-160 
 

mg DHA
-100 

 
mg Diğer      Omega-3

-4 mg Vitamin E



Royal Green 
Omega-3

kıBal
       

 ğıYa 



Royal Green  ğıYa kıBal 3 Omega  

Royal Green patentli  kısafl – 170 kıllıy rübetec 
Royal  Green 
Bu

 anlamıştır iyi olduğunu konular önemli en konsantrasyonun yüksek ve saflık ise, yağı balık konusu söz .
civa metaller, ağır PCB, prosedürümüzle  ekstraksiyonsaflaştıran has bize ve eşsiz ki yüzdendir 

 etmekteyiz. elde yağı balık bir saflıkta ultra sonucunda edip elimine maddeleri
 zararlı diğer ve 

Okyanustaki İşlenmemiş özellikleridir yapısal doğal buda ki zengindirler açısından trigliserid balıklar .
%18 kabaca

 yağı balık 

 sunmaktadırlar. ürünler içeren ester Etil hepsi ve şekildedir ayni kadar
 ana bu işlem bu markalarda üreten yağı balık Çoğu dönüştürülür. esterlere Etil DHA ve  içerisindeki yağının

 
EPA

balık ki verilmektedir adı esterifikasyon prosedüre Bu ayrıştırılmalıdır. Gliserolden olan çözücü doğal mutlaka
 3 Omega ise, için etmek elde yaı balık bir konsantrasyonda Yüksek içerir. DHA %12 ve EPA 

Royal

 bağlanır. DHA'ya ve  EPAkonsantre tekrardan
 sonrasında reaksiyonlar tanımlanan olarak bağlanma'  aracılığıyla enzimler 'enzimatikdoğal gliserol sonucunda

 adımlar Bu uygulamaktayız. adım patentli 2 geliştirilmiş olarak farklı sonra noktadan bu olarak, Green 

Sonuç
Bilimsel sunulur.

 sizlere formunda doğal en ekstresi yağı balık konsantrasyonlu yüksek ve spektrumlu geniş saf, olarak 

 geçirilmiştir. kayıtlara olarak preparat bir erişmiş
 emilime derecede optimal vücutta Yağı Balık 3 Omega Green Royal ki göstermiştir çalışmalar 



Standard

 oluşur. yağlardan 
 tamamlayıcı%70  

 asitleri 3 Omega%30  
 3: Omega Royal Green Omega 

%79
 3 

  
  

 ermektedir.
 iç 3 agmeO azlaf ahda
 kat 3ndeül  üspka irb tek

 rsaılırıtşlaşıkar markalarla
erği  ç rmektedir. D ei

 asiti ğya 3 Omega 

1 akşyumu 
530

 içeri
 

 sülkap 
 EPA mg

:ği

160  DHA mg 
100  ılarğya 3 Omega erğdi mg 

Royal Green Omega  ğıYa kıBal 3 
Omega

 eder.
 garanti ve taahüt vermeyi kapsülde bir tek yağını 3 Omega konsantrasyonda yüksek en Green Royal sağlayacaktır.

 bilmenizi aldığınızı 3 Omega kadar ne kapsülde beher her değerler Bu noktadır. önemli bir diğer olduğu
kapsüle  eşdeğer  adet kaç değerlerinu B seçmektir. göre yüksekliğine değerlerinin DHA ve EPA bulunan içerisinde

 değil, ibaresine yağı balık  mg1000 yazan üzerinde etiket birisi noktalardan önemli  araştırırken ürünlerini 3 

Royal Green Omega  ğıYa kıBal 3 



Royal Green Fish oil

Royal Green sizşe  üprosed rü kontrol kalite :
Balık

 etmektedir. garanti sunmayı ürünleri
 kaliteli yüksek da olarak sonuç ve kaliteyi yüksek en kademede her sayede bu Green, Royal olan sahibi

 kontrol prosedürlerde uygulanan tüm üretime avlanmadan sayesinde işbirliği yakın ile üretcileri yağı 

ksek(Yü   EPA & DHA konsantrasyonu

 

+  patentli şsafla 

                BALIK  YAKALARKEN 
nya(Dü  gemi 88 ndaıapç yakalanan–  eder kontrol ınıstandard kıbal )

YONİ  EKSTRAKS
 ürüdrosepırmat

kı          (Bal  kapsüller jelatini – 100% kıbal  ürünüüü )
SÜLASYONKAP

             ROYAL GREEN OMEGA 
          

 3 
     ve ksekyü(saf  konsantrasyon )



Royal  Green  3Omega   
Royal Green ıştlanmıkan  kısafl :
Royal  Green 

 başarmıştır. tutmayı
 altında daha okç standartlarının AB kimyasalları zararlı geçen yağına balığın ve bulunan

 okyanusta   ile'stripping' tekniği  ekstraksiyonsaflaştıran has kendine

Royal  r.ıdğıya kıbal saf en 3 Omega Green 
stenmeyenİ

  
şük

dü daha defalarca ndanıstandartlar ininğBirli Avrupa
 erindel   kapsü 3 omega Green Royal maddeler ızararl ve 

 seviyededir.
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Royal Green Omega  3 

Royal Green ıştlanmıkan  kısafl :

2,5811,6601,100,86Oxidationmeq/kg

0NA06800RadioactivityBeq/kg

0,9< 0,6< 0,31,10,500,30Sum PBDE'smeq/kg

0,45< 0,420,441,30,530,45Sum PCDF and PCDD'spg/g

26,12,9< 2,072,62,604,5Sum PCB'sµg/kg

117,94,5< 1,020,412,7016,6Sum DDT'sµg/kg

< 0,02< 0,02< 0,02< 0,05< 0,02< 0,02Cadmiumppm

< 0,02< 0,008< 0,02< 0,05< 0,02< 0,02Leadppm

< 0,04< 0,005< 0,04< 0,04< 0,04< 0,04Mercuryppm

< 0,02< 0,02< 0,02< 0,05< 0,02< 0,02Arseneppm

+ EPAFish oilMO Es   B  M Plus  MEPA+EPA MResults

 JPG  PRoyal GreenDYM B PNnm Mnm MAnalyzed
Unity



Royal Green Omega  3 
Royal   malardaışalç  lanıyap bilimselzerineü Green Triglyseritler -  Esterler Etil(TG)   
(EE) emilimi   fazla dahaçok  cudundavü insan  gözlemlenmiştir. olduğu
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onuçlarıs :Emilim

EPA, Her n-3 görüntülenmiştir. grafiklerde yukardaki artışı emilimlerin ile EPA+DHA ve DHA 
  göstermiştir. emilim bir yüksek göre plaseboya sınıflarında

 lipid tüm preparatı FA  

n-3

 ayarlanmalıdır.
 şekilde dengelenecek değerleri DHA EPA arasında Oil) Liver  Cod( CLO ve Asitleri) Yağ (Serbest FFA olarak

 örnek edilmelidir, dikkat olmasına ayni miktarlarının DHA ve EPA verilen katılımcılara karşılaştırıken preparatlarını FA 

Sonuç  çıkmaktadır. öne grafikte olarak yağ gösteren emilimi yüksek en Oil)  Green FishRoyal  FO(olarak 



Royal Green Omega  3 

Royal Green Klinik  :ışmalar  alç 

References:

(4) Lawson L.D., Hughes G.: Human absorption of fish oil fatty acids as triacylglycerols, free acids or ethyl esters. 
Biochim. Biophys. Res. Comm. 1988; 152: 328-335

(6) Nordoy A., Barstad L., Connor W.E., Hatcher L.: Absorption of the n-3 eicosapentaenoic and docosahexaenoic 
acids as ethyl esters and triglycerides by humans. Am. J. Clin. Nutr. 1991;53;1185-1190

(16) Beckermann B., Beneke M., Seitz I.: Vergleich der Bioverfugbarkeit von Eicosapentaensaure und 
Docosahexaensaure aus Triglyceriden, freien Fettsauren und Ethylestern bei Probanden. Arzneim Forsch Drug 
Res. 1990; 40: 700-704

(18) Lawson L.D., Hughes B.G.: Absorption of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid from 
fish oil triacylglycerols or fish oil ethyl esters co-ingested with a high-fat meail. Biochim. Biophys. 
Res. Comm. 1988; 156: 960-963

Summary:

The study comprised 72 volunteers divided into six groups who were given approximately 3.3 g of eicosapentaenoic 
acid (EPA) plus docosahexaenoic acid (DHA) daily for 2 weeks. The increase from baseline in absolute amounts of 
EPA and DHA in fasting serum triglycerides, cholesterol esthers and phospholipids was examined. Consistent 
patterns for the three serum lipid fractions were observed. The bioavailability of EPA + DHA from reesterified 
triglycerides was superior (124%) compared with natural fish oil triglycerides, whereas the bioavailability of EPA + 
DHA from ethyl esters was inferior (73%) Free fatty acid bioavailability (91%) did not differ substantially from natural 
triglycerides.



Royal Green Omega  3 

Royal Green bilimsel 

.irtş  ermitsögilirlikbla  ıiokullanb GT oğald yüksek adkarşısın
 )erlertes ilte( EE larıtaraprep 3 Omega RG edünçüandalışmaçç    

    

3 example studies:

Taking the mean of the increase in EPA plus DHA in all three plasma lipid classes (grand total) for the two 
natural fish oils (fish body oil and CLO) as unity (100%), the mean relative bioavailability, unadjusted for dosage, 
of EPA plus DHA from EE (Ethyl-Esthers) was 73%, from FFA (Free Fatty Acids) 91% and from rTG 
(Triglycerides) 125%. Adjusted for dosage, the results were 76%, 86% and 135% respectively. 

***

This finding of an equal or lower bioavailability of EPA plus DHA from FFA compared with natural TGs is in 
contrast with the findings of Lawson et al.(4) from an 8-hour absorption study, and those of Beckermann et 
al.(16) using a 1-week crossover design. Both studies included eight volunteers and both found an increased 
bioavailability of FFA compared with natural TG. However, comparing FFA, TG and EE in a 24-hour 
absorption study in eight volunteers, EL Boustani et al.(3) found an equal absorption of EPA from FFA 
and natural TG.

***

As discussed below, the relationship between the intake of the capsules and the normal diet could offer an 
explanation for these discrepancies. Thus, in the study by Nordoy et al.(6) who found an equally good   
absorption of n-3 FA from EE and TG, the n-3 FA were given as part of a lipid-rich meal. Also, Lawson       
et al.(18) found that the absorption of EPA and DHA from EE was increased substantially by co-ingestion   
with a high-fat meal. The assimilation of EEs may be enhanced when given as part of a (lipid-rich) meal.



Royal Green Fish oil
Royal Green ünyada çok d    ma  yağıdır: balık yapılanışalbilimselen

 mevcuttur makale bilimsel ışlmıbas nıyak :100'e

• Cardiovascular
- Preventive (approx. 40 clinical studies)
- Therapeutic (2 clinical studies)
- Arrhytmia (2 clincal studies)

• Rheumatism
- Arthritis (4 clinical studies)
- Becthrews disease (1 clinical study)

• Mental diseases
- Alzheimer’s dementia (1 clinical study)
- Depression (3 clinical studies)

• Metabolic diseases
– Weight reduction (3 studies)
– Inflammatory (1 clinical study)

• Pregnancy
– Normal pregnancy (1 clinical study)
– Risk pregnancy (1 clinical study)

• Eye diseases
– Macular degeneration (1 clinical study pending)
– Elevated eye pressure (prevent glaucoma) (1 clinical study)

• Migraine
– (1 clinical study)

 ç 



Royal Green Omega  3 

Royal Green ürdürülebilir  sertifikası balıkhane yağı balıks   

Press release / Pressemelding

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our ref.: 0055AUSSM Date: 04.03.2009

Friend of the Sea audit, conducted by an independent accredited certification body with in-
depth knowledge of the audited fishery, focuses on anchovies, horse and pacific mackerel. 

Certification is given to products from anchovies and pacific mackerel and may only be 
given following certification at the end of a comprehensive audit process. The certification 

given to Austral covers fishmeal, fish oil and canned or frozen products from Peruvian 
anchovy and canned or frozen products from pacific mackerel. Certification ascertains that 

the fishery is managed according to sustainable criteria and stocks are not overfished.





  
 esinb irb ereklig için çocuklar ve eklerbeb ayanlar,b emziren ayanlar,b amileh yetişkinler, DHA

takviyesidir.
 

3Omega- DHA özün
 preparattır. bir faydalı için netlik zihinsel ve konsantrasyon Hafıza, oynar.

 rol bir önemli imindeelişg eyinb ve ndaonksiyonlarıf    görmeg 
 

      

Royal Green garanti 

  3 Omega bazlı vejeteryan 

 eder: 

%100
%100   vejeteryan 
%0 kimyasal

 

%0 trans   asitleri yağ 
Yutulduktan yaratmazkoku    kötü sonra 

Royal Green Alg yağı 

60 Vegicaps: aylık 2
Günde 

 kullanım 
mıKullan : kapsül 1   

1 eteryanj  iğeriçi lükapsve  -
200 mg DHA



Royal Green
Omega-3 Alg Reklam 



Royal Green Alg ğıya 

Royal Green Alg ğıya 
lerdenAlg %100  vejeteryan ve alğdo  edilenelde Omega-3 

Royal  Green bitkisel Royal bulunmuştur. araştırmalarda çaplı geniş çok için etmek elde yağını omega-3 

 ayarlanır. şekilde olacak DHA mg 200 kapsülde her
 3 Omega edilen elde ve işlenir edilip hasat zamanında tam alg, özel Bu yetiştirilir. tanklarında fermentasyon saf Yağı

 Alg Green 

Royal Green Alg Omega-3  ğıya 

Sürdürülebilir GMP   üretilmiştir. ile metodları  
Bilimsel  kanıtlanmıştır. etkileri edilip, test olarak 



Royal Green Alg ğıya 
Royal Green Omega-3 Alg ğıya 

nıHayat DHA  saf evresinde her Omega-3 

Docosahexaenoic acid (DHA): nemliÖ  asidi.ğya  salıyap Omega-3

DHA beyin  nitelendirilir. olarak yağ yapısal ana kullanılan retinada ve 

* Beyinde 'si97 DHA'dir % 3'ün Omega bulunan 
* Retinada 'ü93 DHA'dir % 3'ün Omega bulunan 
* Kalbin biridir. bileşenlerinde önemli en 

Yapılan
 yapılmıştır. vurgu olduğuna madde bir gereken bulunması

 mutlaka beslenmesinde insanların bütün yetişkine  bebekten,DHA'nın çalışmada bilimsel birçok 

DHA  :
Beyinde-
Kalp 

 oynar rol büyük gelişiminde organların by olarak mevcut Retinada ve 
-

Anne 
 bileşenidir. bir önemli çok dokusunun 

-  taşıdır. yapı bir doğal bulunan sütünde 

Beslenmemiz
 değerdir. bir altında çok çok tüketimimn

 DHA(1) mg 220 önerilen tüketimi DHA günlük mg 50 yalnız ki eksiktir, oldukça yönünden DHA 



DHA'nın  önemi: gelişimindeki bebek 
Bilimsel

 getirmiştir. kanaat olduğuna faktör bir önemli
 çok gelişiminde göz ve beyin  içerdiği de sütünün DHA'nınanne araştırmalar 

ve DHA  arachidonic sa ti  (ARA, yağ omega-6 ileiçeren asidi )
 karşılaştırılmıştır. çalışmada bilimsel gelişimleri bebeklerin

 beslenmeyen ve bebekler beslenen  besin 

18•   göre ineIndex Development Mental Bayley aylıkta 7 uanp Çalışmanın bebekler alan üstü ve ,(2)

gözlemlenmiştir aldığı skorlar yüksek
 göre dahadiğerlerine  çocukların olan almış DHA/ARA ve karşılaştırılmış skorları IQ sözlü ve görüşlerigeldiklerinde, 

 yaşına4  devamında 

(3).
Tek•   olurlar sahip görüşe iyi daha göre skalasına çizgi göz 
6 

(4,5,6).
• olurlar sahip basıncına kan bir düşük daha geldiklerinde yaşına (7).

Hamilelik  ıfaydalar nıDHA'n nemindedö Emzirme ve :
DHA yeni 

. rıpreparatt bir gereki iniç nemidö hamileliklı  birklığsa
 caıayr ve imindeşgeli sistemi sinirveöz  g beyin, bebeklerin anğdo 

DHA

MotorPisko- 

 gelişiminde;
 bebeğin doğan yani ileride DHA'nın kullanılan hamilelikte çalışmalar Bilimsel edilir. kabul olarak elzem artıracağından miktarını kanındaki

 bebeğin doğan yeni ve fetusun doğrudan preparatları DHA aldığı  döneminde emzirme anneninve dönemde Bu gerekmektedir.
 kullanılması ayında üç  hamileliğin olduğu belirgin en gelişiminin beyin ilkfetusun özellikle korur, önemini süresince hamilelik 

•  kordinasyonu (el-göz gelişiminde ) 2 ½ aşy  (8)
Dikkat•  becerileri 5 aşy (9)

•  IQ Numerik(
 kanıtlanmıştır yükseltilebileceği

 puan 1.3 seviyesinin IQ çocuğun yükseltilmesiyle 1g/gün'e alımının DHA hamilelikte göre sonuçlarına çalışma bilimsel 
(10).

Hamilelik  anlaşılmıştır sağladığı geçirilmesini süreç bir sağlıklı alımı DHA sonrası ve .
Hamilelikte•

 saptamıştır.
 uzadığını gün 2.6 ila 1.6 döneminin hamilelik kadar, olduğu sonuçları pozitif için bebek ve anne alımı DHA 

(11,12).
Diğer•

 gözlemlenmiştir sağladığı şansını yapma doğum haftalarda 37-42. artıracak oranını
 doğumun sağlıklı bayanlarda yapacak doğum ve uzattığı gün 6 süresini hamilelik alımının DHA ise çalışmada bilimsel bir 

(13).



 önemi ndakiıhayat insan nıDHA'n

DHA beyin iminde
 taşır. önem başlarında çocukluğun ve

 yılda 2 ilk öncelikle boyunca hayat kadar olduğu önemlişgeli retina ve 

Doğum
 noktadır. bir önemli çok almaları DHA miktarda

  içerisinde diyetleri yeterana çocukların esnasında gelişim Bu gösterir. artış olarak kütlesel kat 3.5 beyni insan arasında yaş 5 ile 

DHA
Bilimsel 

 birisidir. faktörlerden önemli sağlayan olmasını eksiksiz gelişiminin hücresel sisteminin sinir ve kalp retina, beyin, 
•

 saptanmıştır(14). oynadığı rol gitmesinde doğru iyiye fonksiyonunun damarlarının
 kan kullanılmasının preparatlarının DHA gözlemlendiğinde, seviyeleri kolesterol yüksek çocuklarda, yaşlardaki ileri çalışmalar  

Beyin  ığılğSa 
sinirDHA beyinde DHA (15). gereklidir  gerekli için kalması bakımındabozulmadan ve gelişimi hücrelerinin  bulunan gözde ve 

 (16). oynar rol bir görülür gözle da dvamında fonksiyonların
 sinirsel normal 

Geniş•
 (17). saptanmıştır olduğu önemli kazanımında geri yaşlarda ilerki fonksiyonların beyinsel düşünüldüğünde;

 olarak nokta bir önemli orantısı 6'ya omega 3'ünomega  ; alımı vücuda asitlerinin yağ 3 Omega çalışmada, bir yapılmış çaplı 

üşükKırmızı•
Plazma 

 (18). gözlemlenmiştir olarak bağıntılı gerilemeyle zihinsel DHA seviyedeki d hücrelerindeki kan 
•

9 saptanmıştır.
 yaşayabilecekleri unutkanlık az daha oranında %47 oranında)  gurubun %20(Katılan deneklerde olan yüksek en seviyeleri 

 (19). varılmıştır sonucuna olduğu az çok
 şansının yakalanma hastalığına Alzeimher's bireylerde olan yüksek açısından DHA seviyeleri plazma sonra yaşından 

Kalp  ığılğSa 
DHA,  biridir. yağından 3 omega birkaç önerdiği Kruluşunun Kalp Amerikan ve biridir bileşenlerindenanahtar  kalbin 
• DHA kalp 

 bulunmamaktadır(20).
 farklılıklar çok arasında başarısı düşürme değerlerini trigliserid göre kombinasyonuna
 DHA+EPA DHA'nın Sadece sahiptir. yere bir önemli sağlığında damar ve 

Klinik•
 varılmıştır kanısına sağladığı koruma inmelerde

 iskemik yağlarının doymuş 3 omega zincirli uzun gibi DHA göre sonuçlara edilen elde çalışmalardan 
(21,22).



Royal Green Algae oil
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Med Child neurol, 2000. 42(3):174-81.
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(7). Forsyth, JS, et al. Long chain polyunsaturated fatty acid supplementation in infant formula and blood pressure in later childhood: follow up of a randomized 
controlled trial. BMJ, 2003. 326(7396):952.
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Royal Green Camu Camu vit. C
����������     sağlar.desteği EnerjiBağışıklık ve  

Royal Green Garanti   eder :
%100  meyvesi. Camu Camu saf 
Vitamin

 preparatlatında. camu camu tüm konsantrasyonu vitamini C yüksek 
 matrisi  besinzengin oluşan ekstraktlarından bitki diğer yüzlerce yanında C 

En
%100

 içermez. herbisit ve 
 vegan. ve vejeteryan 

Pestisit
Sentetik

 içermez. madde 
 içermez. aroma ve tatlandırıcı 

Koruyucu
Gluten .  içermez 

120 Vcaps: 4 aylık 
Doz

     kullanım 
: 1 Vegicap  günde 

60 2Vcaps:
Doz

     kullanım aylık 
1:  günde Vegicap 

1 Vegicap ğieriiç      :
- 60 mg Vitamin C



Royal Green
Camu Camu Ad



Royal Green Camu Camu vit. C

%100  içerikli besin vitamin  kompleksiC

Camu Camu
Camu

 oluşturur.
 özünü preparatının Camu Camu meyvaları renkte dönen turuncuya yeşilden çapında cm 2-3 ağacın bu yetişen
 bölgelerde bataklık kaplı ile Su ağaçtır. bir bodur yetişen ormanlarında Amazon bulunan Peru'da Camu, 

adağDo iğçi eri vitamin C ksekyü en olarakmeyve  
Camu

 içermektedir. c vitamin fazla daha kat 30 nazaran
 portakala Camu, Camu listelenebilir. da olarak asitler amino va mineraller enimler, vitaminler, biflavanoidler, bazıları

 sahiptir.Bunlardan içeriğine bitki yüzlerce içeriğindeki yanısıra Vitamininin C preparatıdır. c vitamin bir spektrumlu geniş
 vitamini Camu Camu %100 Green Royal meyvedir. sahip içeriğine vitamini c yüksek en bulunan dünyada Camu 

Camu Camu Acerola Portakal500  erleriğde C Vitamin içerisindeki mg 
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Royal Green Camu Camu  vit. C

%100  C itaminV spektrumlu şgeni 

%100  ıpreparat Camu Camu saf 
iğerD

 firmadır. tek başaran
 aktarmayı kapsüllere preparatını Camu Camu doğal ve saf green Royal göre markalara üreten camu camu 

Piyasadaki

 edilmektedir.
 elde Camu Camu konsantre kg 1000 ndenımeyves Camu Camu şlenmemişi kilo 

 (30:1) ıoran C Vitamin üy ksek en 
30000

Benzersiz  Camu Camu saf en sayesinde ektraksiyon 
Elde

 ekmetedir. garanti
 aktarılacağını kaosüle değerlerinin bitki Camu Camu tüm Green Royal sayesinde tekniği kurutma olurlar.Benzersiz

 ulaşmış değerine c vitamin yüksen en evrede Bu toplanır. yeşilken meyveleri, Camu Camu toplanan 

Royal Green Camu Camu
sadece

 
 toplanır elle .



Royal Green Camu Camu C vit. C

Royal Green  iğtekni retimü camu camu 

Camu Camu rmaıtışayr ürüprosed 
Meyve  bekletilir. içerisinde suyun soğuk için önlemek oksidasyonu ve ayrılır çekirdeğinden ve kabuğundan 

Camu Camu el  rıtoplan ile 
Meyveler   ile içeriği vitamini c yüksek toplanıren yeşilken daha 

Meyvenin
Bunun buharlaştırılır.

 su içerisindeki yavaşca çevrilip püreye özü Kabuk

 olur. aktarılmış
 içerisine vitamininin camu camu korunarak özleri

 bitki bütün sayede Bu tutulur. tabi işleme birkurutan 
 nemi ve  ısıtılırak, dereceye 40 soğukyavaşça 

 edilir. muhafaza içerisinde ürün kurutulacak
 derecede 30 değerleri besin sonucunda 

     

.

özüMeyve  Kabuk

 Camu  ompleksiK VitaminCamu
Meyve

 olur. sunulmuş şekilde taze ve sağlıklı en preparat bir standardize ve spektrumlu geniş Böylece
 doldurulur. içerisine kapsülün formlarda standardize ve öğütülür üzere çevrilmek toza ebetta ayni Kabuk ve 

ütün  gerçekleştirilmektedir. ortamlarda arındırılmış ışığından UV işlemB



Royal Green Camu Camu  V it.  KompleksC

Tüm☼  matrisi Besin İz☼ eol  mol küle

%☼ 100 Tüm Besin- %☼ 0 Besin 

 kompleksi. besin içeren C Vitamin üretilmişzlerindenö meyve alğdo %100

 kompleksidir. C  Vitamindoğal Camu
 Camu RG Aksine üretilmiştir. olarak sentetik preparatları C vitamin bulunan Piyasada

ornekleri larak: oö C taminİV Sentetik
 kAs korbi  sa ti

K siyal um kas orbat
 M   agnezyum  askorbat potasyum veyaorbat kas

(Ester-C)
 

  

 içeriği  içeriği



Royal Green Camu Camu vit. C

 rmaıtşAra :Bilimsel

Tropical fruit camu-camu (Myrciaria dubia) has anti-oxidative and anti-inflammatory properties.

Inoue T, Komoda H, Uchida T, Node K.

Department of Cardiovascular and Renal Medicine, Saga University Faculty of Medicine, 5-1-1 Nabeshima, Saga 849-8501, Japan.

BACKGROUND: Oxidative stress as well as inflammation plays a pivotal role in the pathogenesis of atherosclerosis. Although, various anti-
oxidative dietary supplements have been evaluated for their ability to prevent atherosclerosis, no effective ones have been determined at 
present. "Camu-camu" (Myrciaria dubia) is an Amazonian fruit that offers high vitamin C content. However, its anti-oxidative property has not 
been evaluated in vivo in humans. METHODS: To assess the anti-oxidative and anti-inflammatory properties of camu-camu in humans, 20 
male smoking volunteers, considered to have an accelerated oxidative stress state, were recruited and randomly assigned to take daily 70ml 
of 100% camu-camu juice, corresponding to 1050mg of vitamin C (camu-camu group; n=10) or 1050mg of vitamin C tablets (vitamin C group; 
n=10) for 7 days. 

RESULTS: After 7 days, oxidative stress markers such as the levels of urinary 8-hydroxy-deoxyguanosine (P<0.05) and total reactive 
oxygen species (P<0.01) and inflammatory markers such as serum levels of high sensitivity C reactive protein (P<0.05), interleukin 
(IL)-6 (P<0.05), and IL-8 (P<0.01) decreased significantly in the camu-camu group, while there was no change in the vitamin C group.

CONCLUSIONS: Our results suggest that camu-camu juice may have powerful anti-oxidative and anti-inflammatory properties, compared to 
vitamin C tablets containing equivalent vitamin C content. These effects may be due to the existence of unknown anti-oxidant substances 
besides vitamin C or unknown substances modulating in vivo vitamin C kinetics in camu-camu.

PMID: 18922386 [PubMed - in process]





Royal Green Astaxanthin

perü
Astaxanthin

 etmektedir. arz nemö küyüb ndaığılğsa eklem ve ımşıdola kan k,ıklğışıba ekildeş
 Bu r.ılmaktadıan olarak 'Antioksidan  siylaıdolay ığırdındıar ve uğkorudu fazla

 daha kadar naıkat 10 ile 4 reög rakiplerine şıkar radikallere serbest 
S'

cuduüv 

Royal Green   eder Garanti :
 100% saf doğal  Astaxanthin.

Her   kapsülde 4 mg Astaxanthin.
Doğal formülasyon  olarak gl sizuten .
Pestisit ürünler üretilmiş ile tarım GMP içermeyen İnsektisit ve .
Sentetik förmülasyon içermeyen aroma ve tatlandırıcı .
Koruyucu kapsülasyon içermeyen .

60 Caps: aylık 2
Doz

 kullanım 
Günde: 1  kapsül  

1 lükaps iğeriçi :
Haematococcus pluvialis algae
- 4,3 mg Astaxanthin
- 72 μg Canthaxanthin
- 64 μg Beta-carotene
- 40 μg Lutein
- 10 mg Vitamin E



Royal Green
Astaxanthin Ad



Royal Green Astaxanthin

  !standart yeni alğdo 100%Astaxanthin'de

 üsülüçg en nıAntioxidanlar
,Astaxanthin Kartenoid   mensup ailesine (beta-carotene, lutein, lycopene, zeaxanthin ve  

xanthophylls ) ve moleküller diğer mensup aileye bu bu endünya ailenin 
 birtanesidir. antioksidantlarından güçlü

 keşfedilmiş üzerinde 
,Astaxanthin

 üyesidir TEK edebilen  cilt) ve eklemler gözler, beyin, penetre( hücrelere bölgelerindeki
 farklı vücudun ailesindeki kartenoid 

diğer maddesini  özelliği Bu Astaxanthin
 sağlamaktadır göstermesini fonksiyon olarak koruyucusu radikal serbest

 bir güçlü vücutta tüm ve kılarak eşsiz göre rakiplerine 
.

Royal Green Astaxanthin perü''S  Alg'' Mikro 
Astaxanthin bir yeşil  alg  olan türü Haematococcus 'tenpluvialis . edilmektedir elde Royal Green   
Astaxanthin 100% 
Bu

 yetistirilmektedir ortamda bir temiz derece son Hawaii'de olup kökenli bitki .

Bu edilir elde bekletilmeden ertesinde hasat hemen ekstraksiyonuyla
 (CO2) süperkritik olarak YOKSUN içerikten sentetik ve kimyasallardan tamamiyle  alg

.
  sağlamaktadır edilmesini elde ürünbir  konsantrasyonlu yüksek ve spektrumu geniş

 saf, süper olarak sonuç 

lü         Molek klarılıfarkl
 

   deseşbenze karotenle beta ısıyap
 r.ılamaktadğsa klerünlüstü ıfarklAstaxanthin'e

Astaxanthin



Royal Green Astaxanthin

zelÖ  ürüProsed tirmeşYeti 

Production facility on Hawaii, free of pesticides or herbicides (GMO free).

A super clean environment for a 
pure product. Kona Hawaii is 

blessed with clear skies and clean 
water.

Haematococcus algae cell

Haematococcus algae cells that 
are grown to Astaxanthin rich cells 

in the bright sun light.

Doğada

Bu 
 da 

adlandırılır
olarak mekanizması kalma yaşamda evrensel bu ki girerler eğilimine üretme maddeler çeşitli

 için etmek mücadele stresle altında stres organizmalar bütün  üzere bilindiği insanlaraal dan-g

. uzun   doğrultusunda hedef the Haematococcus-algae
Bu bırakılır.

 besinsiz altında güneş periyodlar 
Bu sonuçlanır üretmesiyle  miktarlarda yüksek Alg'ın işlem Astaxanthi .n  işlem 

Haematococcus algae organizmasının 
Bu yapılmaktadır çıkılarak yola gerçeğinden kaldığı yaşamda

  ısılarda düşük ve yüksek  ,besinsizsusuz, yıl 40 
.   maddesinin  Astaxanthin

kanıtlamaktadır  şekilde bir koruyacağınıgüçlü hücreleri vücudundaki insan nasıl  .



Royal Green Astaxanthin

Kanıtlanmış   santio idant

Astaxanthin  çalışmaları santio :idant
Bilimsel  ki göstermiştir çalışma Royal Green Astaxanthin vücuttaki  gösteren etki güçlü en 

santio idant madde  göstermiştir sonuç olarak (Nishida, et al, 2007):

CoQ10 800x güçlüdür.antioksidant  dan  olarak 
Yeşil 17  kate lerindenink Çay - 550x kat güçlüdür daha .
Vitamin 14  E'den - 550x kat güçlüdür daha .
Vitamin 64  'denC - 1000x kat güçlüdür daha .
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Royal Green
Astaxanthin

Vitamin C Vitamin E Beta
Carotene

Pycnogenol Grape Seed Synthetic
Astaxanthin

CoQ10

Serbest   Yakalama Radikal 

Royal Green   ayrıca kapsülünde her Astaxanthin 10 mg   E iVitamin , 40 μg Lutein, 64 μg 
kBeta- aroten ve  72 μg Canthaxanthin Bu zenginleştirmiştir. kopleksini ile 

 çıkarmaktır. seviyeye optimal
 yavaşlatmayı yaşlanmasındaki hücre ve eliminasyonu radikal serbest oran yüksek gelecek
 meydana çalışmasından sinerjik nedeni yegane verilmesinin vücuda kapsülde aynı beraber

 maddelerin 

Royal Green   Astaxanthin

kat
  -  karşılaştırıldığında

  maddelerle yakalayan
      radikal Serbest Diğer

20 60

 ispatlamıştır olduğunu
 güçlü daha arasında 



Royal Green Astaxanthin

ıştlanmıKan  erikçi 

 sistemi kıklğışıBa :
Royal Green Astaxanthin birden 

 destekler sistemini
 bağışıklık mekanizmasıyla etki fazla 

.
 :ığılğsaEklem

Royal Green Astaxanthin  Cox-2 iminienz
 sunmaktadır. çözüm  sürede bir kısa gibi gün etkin30 ağrılarında kas ve azaltılmasında

 ağrısının eklem şişkinliklere, ederek, inhibe 

zleröG :
Royal Green Astaxanthin birden 

Günde iyileştirir
 görüşünü gözün göstererek etki mekanizmada fazla 

. 6  mg  Royal Green ,Astaxanthin
 oynar rol büyük düzeltilmesinde görüşün bulanık

 kuruluk, ağrı, gözlerdeki içerisinde hafta 4 
(Shiratori, et al, 2005). Retinal 

Bu korur. karşı radyasyonuna UV vücudu iyileştirir, akışını kan damarlardaki
 kılcal 

 kanıtlanmıştır. çalışmada
 klinik 9 etkileri 
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Royal Green Astaxanthin

ıştlanmıKan  erikçi  

Cilt  ıkorumas UV ve :
Astaxanthin cildi  korur. karşı radyasyonuna UV zararlı güneşin 

Kalp  faydaları üzerindeki damarlar ve :
Royal Green Astaxanthin kandaki 

 gerçekleştirilmiştir. Avrupada Doğu ve Japonya çalışmalar Bu yaratmaktadır. etki
 bir pozitif de üzerinde basıncı kan yükseltilmesi HDL'nin sağlamaktadır. yükseltilmesini HDL'nin
 azaltılıp; Trigliseritlerin ve LDL iyileştirilmesini, profillerinin lipid 

letler  çalışmalar: yapılan üzerindeAt
,Astaxanthin

 ; atletlerde kullandırılan Astaxanthin RG çalışmalarda, klinik vivo in körlü
 çift  yapılanİsveçte göre teorilerine gözlemlenmiş yüzmelerinde karşı akıntıya günlük 7

 somonların adamları moleküldür.Bilim bir bulunan kaslarında balığının somon 

Royal Green Astaxanthin şu  vermiştir sonuçları :
Kas• artış gücünde 
Dayanıklılıkta• artış 
Hızlı• iyileşme 
Kaslarda• birikimi. asit Laktik az daha 





Royal Green Spirulina

Royal Green garanti   eder :
 100% Sertifikalı   kOrgani .
 100% sizgluten  .
 100% jve eet yr an ve  vegan.

P   sesti ti , sherbi ti veya başka kimyasallar   içermeyen.
Sentetik  içermeyen. aromalar ve renklendirici 
Koruyucu  içermeyen .

Daha

 yetrlidir.
 tablet 1 günde sayesinde Spirulina
 konsantrasyon yüksek İçeriğindeki

 değerlendirilir. olarak kompleks
 bir gerekli için sağlamak performance iyi

 daha işte ve çalışma spor- toparlanma,
 hızlı sonrası ıkhastal enerji, fazla 

Doz: 1 tablet günde  

1 tablet iğeriçi :
- 1000 mg Spirulina



Royal Green Spirulina
Superfood Ad



Royal Green Spirulina

ısertifikal 100%   organik Spirulina

Royal Green Spirulina
Spirulina dünyada  alg'dir. bir küçük sahip minerale ve besin,vitamin zengin en Royal ,Green

 üretmektedir ederek garanti kaliteyi yüksek en olarak organik sertifikalı alg'i
 bu 

.  

Royal Green ısertifikal  etiketleri o rganik .

Royal Green’s 100% s kalıertifi  korgani  'ıSpirulina-alg 90'ın  bunlar ki içerir besin farklı üzerinde :
lervitamin  filchloro , phycocyanin, trace elements, lerenzym , beta carotene, bitkisel  protei lern ve  

amino Daha sitlerdira .
Bütün olacaktır. mümkün

 ile Spirulina RG desteği sistemi bağışıklık etkin daha be enerji fazla 
 kanıtlanmıştır. ve edilmiş test olarak bilimsel etkiler 

Royal Green Spirulina in powder form Royal Green growing facility in India



Royal Green Spirulina

 100% ısertifikal  organik Spirulina

 eriklerçi aktif Spirulin :a

• Beta k aroten: Beta k aroten, bağışıklık 

  oynamaktadır. rol önemli
 büyümesinde  hücresağlıklı membranlarında mukus ve cilt vitamin Bu kullanılır. düzeltmede

 da yapısını tırnakların ve saç cilt desteklerken, sistemini 

K• fi Klorofilloro l: temizleme 
iyileştirerek boşaltımı böbreklerdeki ve cilt karaciğerde, bağırsakta, Kalın bulunmaktadır. mevcut

 Spirulinada RG olarak içerik aktif sorumlu detoksifikasyondan ve 

 artırır. etkisini detoks
 

• imlerEnz : Spirulina birçok  sahiptir. formüle bir barındıran enzim Super-Oxide-Dismutase
(SOD) . Bu birisidir sadece enzimlerden bu  ienz m serbest 

 gösteriri. özelliğini antioxidant
 savaşarak karşı radikallere 

• Gama-linol keni  acid (GLA): GLA zor 
 yağı) humuto Keten  (ör.mevcuttur yağında bitki birkaç

 ve annesütü özellikle ve asitidir yağ 6 omega bir bulunan 
. GLA mensturasyonda 

 kullanılır. problemlerde yaşanan öncesinde ve
 problemleri yaşanan 

Demir• : Spirulina organik 

 taşımaktadır.
 önem bir büyük çok oluşumunda alyuvar ve taşımada oksijen rolü demirin vücutta

 üzere Bilindiği içermektedir. demir edilen absorbe kolay ve 



The 100% certified organic Spirulina

 Royal Green Organik Spirulina   erleriğde Besin - 100 g

Royal Green Spirulina

Protein 60% - 70%
Carbohydrates 15% - 25%
Lipids 5% - 7%
Minerals 6% - 9%
Water 2,5% - 6%
Vitamins
Vitamin A (beta carotene) 150 - 250 mg
Vitamin B1 (Thiamine) 0,15 mg - 0,30 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 4 mg - 7 mg
Vitamin B3 (Niacin) 10 mg - 25 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine) 0,5 mg - 1,5 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) 0,1 mg - 0,3 mg
Folic Acid 0,05 mg - 0,3 mg
Inositol 70 mg - 90 mg
Vitamin E (delta-alpha tocoferol) 400 mg - 650 mg
Vitamin K 0,9 mg - 1,05 mg
Minerals
Calcium 60 mg - 110 mg
Phosphorous 700 mg - 1000 mg
Magnesium 200 mg - 300 mg
Iron 25 - 40 mg
Sodium 700 mg - 1000 mg
Potassium 1000 mg - 1500 mg
Zinc 1 mg - 3 mg
Copper 0,2 mg - 0,4 mg
Manganese 1 mg - 3 mg
Chromium 0,1 mg - 0,3 mg
Selenium 0,003 - 0,010 mg
Amino acids
Alanine 4 g - 5 g

Arginine 3 g - 5 g
Aspartic acid 1,5 g - 3 g
Cystine 0,5 g - 0,75 g
Glutamic acid 6 g - 9 g
Glycine 2 g - 4 g
Histidine 0,5 g - 1,5 g
Isoleucine 3 g - 4 g
Leucine 3 g - 5 g
Lysine 3 g - 5 g
Methionine 1 g - 6 g
Phenyl Alanine 2,5 g - 3,5 g
Proline 2 g - 3 g
Serine 3 g - 4,5 g
Threonine 1,5 g - 3 g
Tryptophan 1 g - 2 g
Tyrosine 1 g - 3 g
Valine 1 g - 3,5 g
Fatty Acids
Myristic acid 0,01 g - 0,03 g
Palmitic acid 2 g - 2,5 g
Stearic acid 0,01 g - 0,05 g
Oleic acid 0,1 g - 0,2 g
Essential linoleic acid 0,75 g - 1,2 g
Gamma-Linolenic acid (GLA) 1 g - 1,5 g
Pigments and Enzymes
Total carotenoids 400 mg - 650 mg
Xanthophylls 250 mg - 470 mg
Zeaxanthine 125 mg - 200 mg
Chlorophyll 1235 mg - 1675 mg
Phycocyanin 15000 mg  - 19000 mg
SOD 3930 units





Royal Green 100% Whey Protein 
Royal Green garanti  eder :
100% saf  ywhe  protein izolesi .

Azami biyobulunurluk .
Yüksek  a konsantrasyonda mino sa tleri .
Düşük içeriği şeker ve yağ karbonhidrat, oranda .
Sentetik formül içermeyen aroma ve tatlandırıcı .

immun kaslar ıklılğSa , ve sistemi 
En ükontrol

 kilo 
.

danğaY  ve asitler amino
 konsantrasyon kseküy 

BCAA’s.

 lasyon.üform ideal
 inçi dieti protein ve imişgeli kas ışnmıar

 

Doz: çorba 3  kaşığı (25 ,gram)   250 ml su ,
meyve

 
 suyu , ğyo urt veya sütün  içerisine.

1 serving contains:
- 22,6 gram protein
- 0,2 gram k/hidrat 
- 0,2 şeker  
- 0,3 gram yağ 
- 0 gram tatlandırıcı 

 



Royal Green Sport nutrition ad



Royal Green 100% Whey Protein Isolate

eriğde  jbiolo ikProteinin   
Proteinin Bu belirtir. olduğunu güçlü kadar ne asitlerin amino değeri biyolojik 

 yapılmıştır. alınarak olarak 100 değeri protein
 yumurtanın sistem 

Bio  erleriğde bulunurluk 

Whey isolate 157
Whey concentrate 125
Whole egg 100
Casein (milk protein)  77
Milk (cow) 91
Beef 80
Chicken 79
Soya 74
Rice  59

Concentration protein
Whey isolate 90 – 95%
Whey concentrate 70 – 80%



Royal Green 100% Whey Protein Isolate

ıFarkl  proteinler 

Casein
Casein sütten Tadından üründür yan bir edilen elde .

Ayrıca
 içerir. şekeri süt ve karbonhidrat yağ, çoğunlukla protein bu edilmiştir.Fakat tercih çok yıllardın

 protein bu dolayı oluşundan fiyatlı uygun ve 

 seviyesindedir %40 oran bu ki proteindir bir olan emilimi zor çok vücutta Cassein 

Whey Protein konsantresi 
 Whey protein konsantresi, 

yağ k
 az daha nedenle Bu proteindir. bir saf daha göre proteininde cassein 

onhidratarb , ve şeker . Vücut içerir  seviyesindedir. %70-80 emilimi 

Whey Protein Izolesi
Bütün

 proteindir. olan sahip oranına şeker ve yağ karbonhidrat,
 düşük en Ayrıca proteindir. olan sahip emilime oranda yüksek en Vücutta sahiptir. içeriğine protein

 seviyesinde %90-95 karışımıdır. protein konsantrasyondaki yüksek en içerisinde proteinler 



Royal Green 100% Whey Protein Isolate

 Protein diyeti
 Protein ydi iet düşük 

 etmektedir.
 teşvik yönünde artırma yakımını yağ vücudun ile alımı şeker ve karbonhidrat 

kas ve destekler tlesiniük Kas  rısaltık ınızaman meşiyile ndaıtahribatler 

 düşünülmelidir. olarak terapi bir gerekli çok için artırımı kütle ve tahribatın kullanılması
 de kişilerde yaşayan kaybı kütlesi kas ve yaşlılarda zamanda ayni değil sporcularda
 yalnız kullanımı protein Dolayısıla taşıdır. yapı kaslarımızın üzere bilindiği lerProtein

künlüG  ıihtiyac protein 
  günde başına kilo alımı protein edilen Tavsiye 2-3 gram olarak Fizik belirlenmiştir .

 taşımaktadır.
 önem büyük çok etmekte facilite kullanımını proteinin bu yapılması spor veya

 tedavi 

 ızamanlar mıkullan protein edilen :Tavsiye
Sabahları• .
Sporun• ertesinde dakika 30 .
Yatmadan• önce hemen .

 Nutritional

fat g 0,3•
sugars g 0,2•
carbs g 0,2•
protein g 22,6•

 gram: 25 per value 



Royal Green 100% Whey Protein Isolate

Amino acid profile per 100 gram of protein:

Essential amino acids vücut( üretilmeyen tarafından )
Isoleucine 7200 mg
Leucine 11.300 mg
Valine 6.400 mg
Lysine 10.300 mg
Methionin 2400 mg
Phenylalanin 3.300 mg
Threonin 7.400
Tryptophan 1.900 mg

Non-essential amino acids
Histidine 1.900 mg
Alanine 5.600 mg
Arginine 2.400 mg
Aspartic acid 11.300 mg
Cysteine 2.900 mg
Glutamin 19.000 mg
Glycine 1.900 mg
Proline 6.400 mg
Serine 5.100 mg
Tyrosine 3.400 mg



Royal Green Multi Man 

Royal Green m ulti m an

edinmiştir. misyon endinek ıullanmayk nlerürü korgani ev alğdo amanz her reenG oyalR
r.ıtadkmaşolu   minerallerden alğdo

 erğdi ev D3 itaminV ise 57.2% alank eriyeG  tedir.kedilme elde lmadanıullank pestisit maddelerinden
 esinb tirilenşyeti korgani ıalksertifi şilmiçse ndaıoran 33,97 % za en anm ultim reenG oyalR

  r.ıtadksunma fomunda
 letbta mineralleri ev itaminleriv likgere edilen elde esinlerdenb inçi erkekler 

 

Superfoods
Tomato 

 
Juice wPo der 100  mg Bladder rack(Fucus vesiculosus) 94   w  mg American  ginseng (Panax ui qn uefolius) 50  q mg Black  Currant 

(Ribesnigrum) 50  mg Bilberry  (Vacciniummyrtillus) 50  mg Pomegranate  (Punicagranatum) 50  mg Green  tea (Camellia sinensis) extract 40  mg 
Rhodiola(Rhodiolarosea) 40  mg Asian    ginseng (Panaxginseng) 5 2 mg Siberian  ginseng e( leutherococcus senticosus) 0 2  mg
Spirulina(Spirulinaplatensis) 0 2 

 
mg Turmeric  (Curcuma longa) 10  mg Ginger  Z( ingiber officinale)  extract 10  mg Grape  Seed (Vitisvinifera) extract

10 
 

mg Reishi(Ganodermalucidum) ,5 2  mg Cordyceps(Cordycepssinensis) ,5 2  mg

 

. lerdirürün organik sertifikalı Limon ve Fesleğen ,va Gua Matrisi Besin :
   mg

 2 ,5(Lentinulaedodes)  Shiitakemg 2,5aitake(Grifolafrondosa) M 

•

 .arlsağ aumrko ev esteğid ışıklıkağb ,ijener antarm krganio lıakifserti 4 •
 ı)tşıark stres aoliRhod :rn(ö içeriği keceyiy erüps krganio lıakifserti 8 •

 arlsağ aumrko mumsikam enderllakidra estbser ev ijener ,çGü •
 .erklested inimsiste ışıklıkağB 

 



Royal Green Multi Woman
Royal Green Multi Woman besinlerdenbayanlar tablet mineralleri ve vitaminleri gerekli edilen elde  için Royal sunmaktadır. fomunda 

oranında

  97,33% az en Woman Multi Green 

 kullanmayı ürünler organik ve doğal zaman

 her Green Royal  oluşmaktadır minerallerden doğal diğer ve D3 Vitamin ise %2.77 kalan Geriye edilmek .tedir . elde kullanılmadan pestisit maddelerinden  besinyetiştirilen 
 

organik
sertifikalı seçilmiş 

 & 
Royal Green garantisi :
• Bağışıklık  destekler sistemini . • Güç,  sağlar  korumamaksimum radikallerden serbest ve enerji • 18 sertifikalı organik 

 karşıtı) stres
 Rhodiola (örn: içeriği yiyecek süper 

• 4 sertifikalı  sağlar. koruma ve desteği bağışıklık enerji, mantar organik 



Royal Green Vitamin B complex
Royal Green Vitamin B Complex, % 100 organik sertifikalı. fesleğen, limon kabuğu ve guavadan elde edilen 6 farklı B vitamini, bambudan 
silikonun yanı sıra hardal tohumu ve beşli ot karışımından elde edilen selenyum ile reishi mantarlarının karışımından oluşan güçlü bir 
vitamin desteğidir. % 100 vejetaryen ve vegan olup gluten içermez. Rhodolia ve folik asit strese karşı dururken, selenyum cilt, saç ve 
tırnakları güçlendirmeye yardımcı olur. B2, B3, B5, B6 vitaminleri cilt,saç, tırnak gibi dış güzelliğe hitap ederken aynı zamanda hafıza, 
konsantrasyon gibi mental öğeleri destekler ve vücudun enerji seviyesini artırmaya yönelik çalışır. Zerdeçal ve Zencefil içeriği de bağışıklık 
sistemi üzerinde olumlu etki sağlar. Kısacası vücudunuz için maksimum fayda sağlayan özel sertifikalı vitamin karışımı olarak her zaman 
kullanabilirsiniz.
Rhodiola
Organik  sertifikalı Rhodiola, bir adaptojen olarak çalışırak; bedenin ve zihnin zor ve stresli durumlara uyum sağlamasına yardımcı olur. 
Stresli durumlarda, Rhodiola, vücudun hormonal tepkilerini düzenlemede etkilidir. Hormonlar ve stres saç dökülmesinde hayati rol oynar, 
bu da bizim Rhodiola'yı B vitamini kompleksimize eklemenin temel nedenlerinden biridir. Bu sayede saç dökülmesinden zarar görenlere 
karşı bir çare olarak kullanılabilir. Stresli durumlardan kaynaklanan saç dökülmelerine karşı maksimum etkiyi geranti eder.
Silikon
Silikon hacimli, sağlıklı, esnek ve güçlü saçların korunmasına yardımcı olur. Ayrıca güçlü kemikler, tırnaklar ve saçlar için de önemlidir. 
Silisik asit aynı zamanda saç dökülmesinin önlenmesinde önemli rol oynayabilmektedir.
Zerdeçal, Zencefil ve Karabiber
B vitaminlerimizin emiciliğini ve etkinliğini arttırmak için organik zerdeçal, Zencefil ve Karabiber eklenmiştir. Karabiverin Zerdeçal (x2000) 
çalışmasını aktif hale getirmekte, zencefil ve zerdeçal vitaminlerin aktivitesini arttırmaktadır. Bu şekilde maksimum etkiyi sağlayabiliriz!



Royal Green Bone Food complexd Kalsiyum tabletleriniz kayalardan mı yoksa denizden mi elde ediliyor? Kayalar ve taşlar bizim diyetimizde yer almazlar. En büyük sırrımız 
olarak Royal Green kalsiyum ve magnezyum tabletlerimizi denizden ve yosunlardan elde ediyoruz ve kesinlikle hiçbir kimyasal madde, koruyucu madde, sentetik tatlandırıcı
veya aroma arttırıcı kullanmadan, glutensiz olarak üretiyor ve dahası kolay yutabilmeniz için küçük ebatlarda basıyoruz. Royal Green Bone Food kompleksi kemiklerin 
korunmasına katkıda bulunmak amacı ile doğal yollardan elde edilen bir karışımdır. Bu amaç doğrultusunda doğadan kemik yapısı için çok önemli 4 malzemeyi kullanır. Özel
kalsiyum ve magnezyum kompleksi, kırmızı alglerden (Algas calcareas) elde edilir. Vücutta kolay emilen K2, MK-7 ve D3 vitaminleri ile güçlendirilir.

Bio available Whole-food calcium and magnesium  –not stone Taşlar düzenli beslenmemizin bir parçası değildir, bu yüzden neden kendimizi kalsiyum takviyelerinin çoğunda 
verildiği gibi tebeşirle (kalsiyum karbonat, oksitler) besliyoruz? Royal Green Bone Food kompleksindeki ayrıcalıklı kalsiyum ve magnezyum kompleksi, Güney Amerika 
denizindeki korunan bir alandan gelir ve elle toplanır. Bu şekilde çevreye zarar gelmediğinden ve bu güzel bölgenin ekolojik dengesinin bozulmadığından emin oluruz. Diğer
alg tedarikçileri, yosunları denizin dibinden agresif bir şekilde emen ve çevreyi tahrip eden teknelerden çalışıyor! Hasattan sonra, Royal Green algleri, tüm besin maddelerinin
(birçok farklı mineralin) iletildiğinden ve konsantre edildiğinden emin olmak için dikkatlice kurutulur! Royal Green Bone Food Complex'teki kalsiyum ve magnezyum taştan
gelmediğinden, bitki bazlı kompleksin kolayca çözüldüğünden, midenizi üzmeyeceğinden, optimum emilim ve kanıtlanmış bir sonuç alındığından emin olunur.

Eşsiz Özellikler:-Sadece kemik kütlesi üzerinden bilimsel olarak araştırılmış kalsiyum / magnezyum elde edilir. Sertifikalı organik kalsiyum ve magnezyum-Sertifikalı organik
algler, Kalsiyum ve Magnezyum 13 bilinen diğer minerallerin (Bor, Bakır, Fosfor, Potasyum, Manganez, Selenyum, Folik asit, Stronsiyum, Vanadyum ve Çinko) yanında 
bulunur. Ekolojik olarak elde hasat edilir. Dünya genelinde kalsiyumun% 90'ı sindirilemez taştan elde edilmektedir.

-180 günlük klinil deneyelerden sonra bitkisel kaynaklı Algae yosun kalsiyumu ile şubat 2007'de  K2 ve D3 vitaminleri ile "6 aylık testlerini tamamlayan menopoz sonrası kadınların (50 yaş ve üstü) ön incelemeleri kemikte 
yıllık % 2'nin üzerinde artış olduğunu göstermektedir. Royal Green Bone yemek kompleksi yoğunluğu: yılda bir tahmin edilen (negatif)% -1.0 yerine, yıllık bazda yıllık net %3 kazanç olduğunu göstermektedir. Önemli bir 
olumsuz etki bildirilmemiştir. ”• Daha güçlü kemikler ve dişler için • Bağışıklık sistemini destekler.



Vitamin D3 D3 Vitamini Nüfusun yüksek bir yüzdesi (% 60-80) D vitamini sıkıntısı çekmektedir. Özellikle hamile kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve koyu tenli kişilerde sıkıntı olabilir. D3 
Vitamini ayrıca insan vücudu güneş ışığına maruz kaldığında üretebildiği için “güneş ışığı” vitamini olarak da bilinir. Genellikle kış aylarında güneşin çok az parlaması ya da kendini 
göstermemesi durumunda D3 vitamini almak önemlidir. Genel olarak iyi bir sağlığın korunmasında hayati bir rol oynar. Güçlü kemikler ve kaslar D3 vitamini kemik yapımında rolü 
kanıtlanmıştır. D3 Vitamini kalsiyum ve fosfor alımına yardımcı olur ve güçlü kemiklerin, dişlerin ve kasların gelişimini ve korunmasını destekler. D3 vitamini kıtlığı osteoporoz, kas 
güçsüzlüğü ve kramplara neden olabilir.

Beyin Fonksiyonları ve Depresyon Çok sayıda bilimsel çalışma, vücuttaki düşük D vitamini miktarı ile bilişsel belirsizlik arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Kanlarında yeterli 
D3 vitamini olan insanlar daha az depresif duygulara sahiptir. 50 yaş üstü 80.000 kadınla yapılan yeni bir çalışmada, günde 20 mcg D vitamini alan grupta depresyonun, günde 2,5 
mcg'den daha az alan gruba göre% 21 daha az olduğu görülmüştür. Amsterdam'daki VU tıp merkezindeki araştırmalar, D3 vitamini düzeyinin depresyonlu yaşlılarda, depresyon 
olmayan yaşlılardan daha düşük olduğunu göstermiştir. D3 vitamini, güneşin yeterince parlamadığı kış aylarında özellikle önemlidir. 
Royal Green Vitamin D3 Royal Green D3 vitamini, tam spektrumlu fermente bir D3 vitaminidir. Royal Green’in fermente D3 vitamini, lanolinin uv ışığıyla reaksiyonundan elde 
edilmektedir. Aynı zamanda biyotransform olarak zengin besleyici bir maya ile fermente olduğundan tabiat Ana'nın iyiliği ile doludur. Fermantasyon işleminden sonra D3 vitamini 
sertifikalı organik patates ile harmanlınır. Sonuç, vücutta mümkün olan en yüksek emilim ve aktiviteye sahip organik, geniş spektrumlu bir vitamin D3'tür (Cholecalciferol). Bunun 
nedeni, izole edilmiş D3 vitamini almayan vücut, fermente bütün gıda formunda elde edilmesinden kaynaklanan formları alabikmektedir. Araştırmalar fermente vitaminlerin izole 
edilmiş vitaminlere kıyasla 10 ila 64 kat daha aktif olduğunu göstermektedir. Royal Green Vitamin D3-Her bir tablet için içerik maddeleri Fermente vitamin D3300 IU Önerilen 
kullanım: • Güçlü kemikler ve dişler için • Bağışıklık sistemini destekler • Depresyon sırasında
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Royal Green Flora Gold - Sağlıklı bir bağırsak florası artık mümkün! Her insan bağırsağında çok sayıda bakteri vardır. Bu bakteriler olmadan sağlıklı bir yaşam mümkün olamazdı. 
İnsanların vede hayvanların, bağırsak floralarıyla karşılıklı fayda ilkesi ile uyum içinde yaşadıklarını söyleyebiliriz. Bakteriler, sağlıklı ve düzgün çalışan bir bağırsak sisteminin yanı sıra, 
vitamin ve mineral alımını artırmak için de olmazsa olmazıdırlar. Bağışıklık sistemini desteklerlerken ayrıca sindirim, metabolizma ve boşaltım hareketine de katılırlar. Sindirim de 
alınan yiyecekler uygun değilse, tam anlamıyla bir sağlık durumu olamaz. Probiyotikler bağırsak florasını yenileyebilir ve dengeyi geri getirebilir. Geleneksel yöntemlerde bakteriler işe 
yaramaya başlamadan önce, kolonlara güvenli ve zararsız olarak ulaşmaları gerekir. Bakterilerin bu yolculuğu sırasında, mide asidi tarafından büyük miktardaki ksımı tahrip 
olmaktadır. Bu sepele güvenli şekilde kolona ulaşabilecek olan bakterilerin sayısı ve oranı çok önemlidir. Malesef geleneksel yöntemlerle alınan bakterikerde ve probiyotiklerde 
uygun Ph değeri ile seyahat edenlerin oranı gerçek anlamda düşüktür.

Royal Green'in kanıtlanmış farkı Patentli özel kapsülü sayesinde mide asitlerinden zarar görmeden geçer, bağırsaklara zarar vermeden kontrollü salınım özelliği sayesendi 
bağırsakların tümüne yayılarak maksimum etki gösterir. Özel olarak kapsüle eklenmiş prebiyotik FOS (frukto-oligosakkaritler) bakterileri besleyerek büyütür. Şeker içermez ve sadece 
insan vücudu ile uyumlu bakterilerden üretilir. Kesinlikle hiçbir kimyasal madde, koruyucu madde, sentetik tatlandırıcı veya aroma arttırıcı kullanılmaz, Gluten içermez.
Geleneksel probiyotik ürünler üzerinde araştırmalar yaptık. Bu sonuçlar, bakterilerinin sadece% 0-10'unun kolonda zarar görmediğini ve işlerini yapabileceğini gösterdi. Geri kalanlar 
(özellikle mide asidi tarafından) öldürüldünü gösterdi. Royal Green patentli taşıma teknolojisi, kolonun tamamı boyunca "kontrollü salım" yoluyla bakterilerimizin% 38-71'ini sağlar. 
Son derece yüksek bir yüzde! Kontrollü salınımımız, bakterilerin mideyi güvenli bir şekilde geçmesinden hemen sonra başlar (ph1-1.5) ve tüm ince bağırsakta (ph4.5-7) ve kalın 
bağırsakta (ph6.5–8) devam eder. Bakterinin salınmasını ne zaman isteyeceğimizi bile kontrol edebiliriz. Örneğin ince bağırsağın içindeki Lactobacillus acidophilus veya ince bağırsağın 
son kısmı / bifidobacteriumbifidumin / kalın bağırsağın başlangıcı! 
Elma pektini ve selülozu ph korumadan sorumludur. Özel olarak eklenmiş prebiyotik FOS (frukto-oligosakaritler) bakterilerin üremesini arttırır. FOS bakterileri besler ve en iyi durumda 
tutar (probiyotikler). Sonuç, eşsiz kalitede bir üründür. Süt ve maltodekstrin içermez. 
Royal Green Flora Gold -Bu 2 kapsül başına maddeler 8 Milyar bakteriL. Fermentum + L. plantarum + L. acidophilus + L. rhamnosus + L. Salivarius + B. Bifidum + B. 
longumFruktooligosakaritler (FOS) 50 mg içerir. Royal Green size aşağıdaki garantileri sağlar: • Sağlıklı bir kolon florasını desteklemek kolon sağlığı • En çok araştırılan ve en değerli 
bakterilerin 7'sini içerir



Royal Green Mushroom complex Tıbbi mantarlar sıradan birer yiyecekden daha fazlasıdır. Doğanın bize sunduğu bu mantarlar sağlık açısında çok faydalı ve özel bitkilerdir. Royal 
Green Mantar kompleksi, bağışıklık sistemi üzerinde kanıtlanmış ve eşsiz bir sonuçla 7 sertifikalı organik mantarın güçlü bir kombinasyonunu içerir. Özel olarak eklenen mantarlar
vücudu korur, destekler ve güçlendirir, hem zihinsel hem de fiziksel canlılıkta en iyi sonucu verir. Sertifikalı organik kahverengi pirinç üzerinde yetiştirilen polisakkaritler (beta-
glukanlar) ve glikoproteinler bakımından oldukça zengindir.
Shiitake Bağışıklık sistemine olan bilimsel etkisini “lentinan” olarak adlandırılan polisakkaritler beta-1,3 / 1,6-glukanen'den alan Shiitake mantarları; Ming Hanedanlığı (1368-1644)
döneminden beri uzak doğulu doktorların sıradan bir gıdadan fazlası olarak gördüğü ve üst solunum sistemi enfeksiyonlarına, kötü kan dolaşımına, karaciğer hastalıklarına,
yorgunluğa, bitkinliğe, erken yaştaki sorunlara ve “Qi” enerjisini desteklemeye yardımcı olan birer madde olarak kullandığı bilinmektedir.  
Maitake Maitake “dans eden mantar” olarak da bilinir. Maitake, bilim adamları tarafından tüm mantar krallığının bağışıklık sistemini destekleyen en güçlü mantar olarak kabul edilir.
Maitake'in birçok farklı besin maddesi bileşenleri, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri ile övgüyle adından bahsettirmektedir. Ayrıca, anti kanserojen özelliklere sahip olduğu
söylenmektedir.
Cordyceps Cordyceps, Çin'in Orta ve Kuzeyindeki bazı bölgelerde Yunnan'daki 3000 ila 5000 metre arasındaki yüksek dağlardan, Tibet ve Nepal'den gelmektedir. Bu mantar, 
geleneksel Çin tıbbının öne çıkardığı en özel malzemelerden biridir. Cordyceps, geleneksel tıp tarafından yaşamın enerjisini (QI) artırmak, gücü ve dayanıklılığı artırmak, egzersiz
sonrası daha hızlı iyileşmek, hayatı uzatmak, akciğerlerin fonksiyonlarını geliştirmek, böbrekleri desteklemek ve erkeklerin libidolarını geliştirmek gibi konularda birçok kez
kullanılmıştır.
Royal Green Mushroom Complex (1 capsule):Maitake (Grifolafrondosa)* ☼100 mg,  Reishi(Ganodermalucidum)* ☼100 mg, Cordyceps(Cordycepssinensis)* ☼80 mg,

Enukitake(velvet foot)(Flamminulavelutipes)* ☼60mg, Zhu Ling (Polyporusumbellatus)* ☼40 mg, Shiitake (Lentinulaedodes)* ☼40 mg & Lion’sMane/Hydne

Herisson(Hericumerinaceous) * ☼40 mg* Mycelium☼certified organic

Royal Green Mantar kompleksi: • Süper güçlü bir bağışıklık sistemi için • Enerji ve güç için • Egzersiz sonrası hızlı iyileşme için • Stres ve yorgunluk sırasında kullanılabilir.
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Royal	  Green	  Selenium	  complex	  Royal Green, Zencefil, Zerdeçal, Biberiye ve Tarçın'dan oluşan güçlü bir kombinasyonla birlikte% 100 sertifikalı organik selenyum kompleksi sunar. Özel 
olarak eklenmiş bu otlar Selenium ile birlikte hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına katkıda bulunur. Sertifikalı organik Selenyum, Zencefil, Zerdeçal ve Biberiye de bağışıklık 
sisteminin normal çalışmasını destekler. Selenyum, birçok sağlık yararına sahip olan temel bir mineraldir. Selenyum, bağışıklık, kanserin önlenmesi, tiroidin işleyişi ve genel antioksidan 
korumada önemli bir rol oynar. Rakamlar, Avrupa toprağının bugünlerde neredeyse hiçbir Selenyum içermediğini göstermektedir. Bu yüzden sebze ve meyvelerimiz Selenyum'dan 
yoksundur. Hollanda'da bir yetişkin için günlük ortalama Selenyum alımı, günlük 70 mcg Belçika Ulusal Müşaviri tarafından önerilen günlük alımın yarısına karşılık gelmeyen tahmini bir 
34 mcg'dir..	  	  	  	  1996	  Clark	  et	  al çalışması.	   Günlük 200 mcg Selenium dozunun etkisi cilt kanserinin tekrarlanmasının önlenmesine odaklanan deneylerde değerlendirildi. Selenyum 
kompozisyonunun kendisinde bir düzelme olmamasına rağmen, sonuçlar selenyum kullanılmasından 4.5 yıl sonra, selenyum grubunda anlamlı derecede daha düşük bir akciğer kanseri 
insidansı (% 46, prostat kanseri (% 64), kolon ve rektal kanser (% 58) bulunduğunu göstermiştir. Plasebo kullanıcıları ile karşılaştırıldığında, araştırmacılar bu deneyi bırakmışlardı: 6 yıl 
plasebo grubuna aynı dozda Selenyum ile aynı dozda Royal Green selenyum verilmiştir. Royal Green tam spektrum süper gıdaları sadece tam spektrum bitkileri kullanır. Bu kullanım 
şekli, bitkilerin veya bitkilerin tüm aktif besin maddelerinin tam kullanımını sağlar. Geleneksel yöntemi kullananlar, otlardan, bir molekülün bitkiden çıkarılmasıyla standart hale 
getirilir, çünkü genel düşünce, 'aktif bileşeni' bulmaktır.  Bunun içinde “Kimyasal katkıların kullanılmasıyla izole edilir. Bitkinin geri kalanı ise atılır. Ancak izole edilmiş bitkiler şifalı 
bitkilerin gücünü ve bilgeliğini kaybeder. Royal Green Bitkinin tamamını kullanır ve böylelikle optimum etkiyi garanti eder
**	  	  Ginger:	  Zencefil çeşitli uygulamaları olan bir yeraltı köksapıdır. Zencefil çeşitli maddeler ve önemli besinleri içerir. Zencefilin ana bileşenleri gingerol, shogaol ve zingiberene'dir. Bu 
üç şaşırtıcı besin maddesi sayesinde, Ginger çok güçlü bir antioksidandır. Araştırmalar, Ginger'ın güçlü bir anti-ammatory olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, Ginger ortak 
problemlerde kullanılır.	  Rosemary:	  Biberiye: Bilimsel araştırmalar, Biberiye'nin çok güçlü antoksidan özellikler içerdiğini ve vücudun detoksifikasyonuna yardımcı olduğunu 
doğrulamaktadır. Rosemary'nin cilt kanserine karşı yardım ettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda, Rosemary antiseptik özellikleri nedeniyle Fransız 
hastanelerinde kullanıldı. Başka bir deyişle: Bakterisittir. Cınnamon: Tarçın: Tarçın'ın en bilinen etkisi kan şekeri seviyesini düzenleyebilmesidir. Diyabet cs veya dengesiz kan şekeri 
seviyelerinden muzdarip insanlar için iyi bir haber. Tarçın, glikoz seviyelerini dengeler. Bu şekilde, hücrelerin insüline daha duyarlı olmasını sağlar ve ayrıca sindirim kanallarında 
sürekli bir şeker salınımı sağlar. Tarçın anti-ammatoryum ve oksidan aktiviteye sahiptir. Bir oksidanların ORAC ölçeğinde, Tarçın üçüncü sırayı alır, bunun çok güçlü bir oksidan 
olduğunu kanıtlar! TOP 10 ORAC listesi 1. Karanfil 2. Sumak kepeği 3. Tarçın 4. Sorgum, kepek, çiğ 5. Kekik 6. Zerdeçal 7. Acai meyveleri, dondurularak kurutulmuş. Turmeric: 
Zerdeçal: Zerdeçal diğerlerinin yanı sıra anti-ammatory yararları ile süper güçlü bir oksidan Curcumin içerir. Kansere karşı koruma sağlayabilir. Zerdeçal kolon kanseri, prostat kanseri, 
meme kanseri ve cilt kanseri önleme veya iyileştirme yardımcı olabilir olup olmadığını çalışmalar yürütülmektedir. Royal Green Selenium Complex (1 vegicap): Black mustard extract 
100mg Selenium 20mg Ginger 100 mcg Rosemary %80mg Cinnamon 60mg  Turmeric 50mg certified organic  
Önerilen kullanım: Vücudu yaşlanmaya karşı korumak (serbest radikaller) Bağışıklık sistemini desteklemek






