Φυσικά ελιξίρια - ο βασιλικός πολτός

Από αρχαιοτάτων χρόνων ο βασιλικός πολτός θεωρείται, από
αυτούς που τον χρησιμοποιούν, ως η τροφή που χαρίζει μακροζωία.
Η επιστημονική του ανακάλυψη έγινε πριν από περίπου 60 χρόνια,
όταν παρατηρήθηκε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στον Καύκασο
ξεπερνούσαν τα 100 χρόνια ζωής.
Έπειτα από έρευνες που έγιναν διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν
φτωχοί μελισσοκόμοι που πουλούσαν στις πλούσιες οικογένειες της περιοχής το
«πολύτιμο» μέλι τους, ενώ κρατούσαν για τον εαυτό τους τον «μη χρήσιμο»
βασιλικό πολτό. Αποδείχτηκε ότι σε αυτόν χρωστούσαν και την μακροζωία τους.
Η σύνθεση του είναι ιδιαίτερα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και το μυστικό του
φαίνεται ότι βρίσκεται στην ποσότητα γενετικών πρωτεϊνών που περιέχει, οι οποίες
είναι απολύτως υπεύθυνες για την ανανέωση των κυττάρων του οργανισμού. Οι
επιστήμονες θεωρούν πλέον τον βασιλικό πολτό άριστο θεραπευτικό μέσο για
διάφορες παθήσεις, καθώς επίσης και ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά.
Οι φυσικά ισορροπημένες ποσότητες αμινοξέων, ιχνοστοιχείων και βιταμινών που
περιέχει επιδρούν θετικά στον μεταβολισμό, βοηθούν στην ανάπτυξη,
αναζωογονούν τους κουρασμένους ή ηλικιωμένους οργανισμούς. Ακόμη, ο
βασιλικός πολτός λειτουργεί αποτελεσματικότατα ως φυσικό τονωτικό για τους
αθλητές, ανανεώνει τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις, προστατεύει το
συκώτι και τη χολή και αναζωογονεί τους γεννητικούς αδένες.
Εργαστηριακές και κλινικές έρευνες σε όλον τον κόσμο έχουν δείξει ότι ο
βασιλικός πολτός έχει θετικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση διάφορων
παθήσεων και παθολογικών καταστάσεων.
Ακόμη, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε δύο πολύ σημαντικά συστατικά του
βασιλικού πολτού, την γ-γλοβουλίνη που είναι ισχυρός παράγοντας ενδυνάμωσης
του ανοσοποιητικού συστήματος, και στο 10-υδροξύ-2-δεκενοικό οξύ, που είναι
αντικαρκινικός παράγοντας και ταυτόχρονα εμφανίζει ισχυρή μυκητοκτόνο και
βακτηριοκτόνο
Βλέπουμε λοιπόν ότι, για άλλη μια φορά, η φύση μας δίνει πολύ ισχυρά όπλα, έτσι
ώστε να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας. Όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει
για την παραγωγή του σε εργαστήριο έχουν αποτύχει. Η φύση θα έχει πάντα την
καλύτερη λύση, και σημειώστε: χωρίς καμία απολύτως παρενέργεια.

