
 

Факти за невероятната пшенична 

трева базирани на изследвания 

 Един от най-богатите 

източници на витамин А и витамин С 

 Съдържа пълен и балансиран 

спектър лесно усвоими В витамини, 

вкл. В17, за който се вярва че разрушава определни 

ракови клетки без да засяга здравите. 

 Съдържа органичен калций, фосфор, магнезий, 

натрий и калий в балансирано съотношение. 

Доставя желязо в кръвта, като подобрява 

кръвообращението 

Съдържа от 92 от 102 минерали открити в 

растенията; 

 Най-ефективната форма на терапия с хлорофил 

Намалява кръвното налягане 

Спомага за елиминиране на натрупани остатъци 

от лекарства в тялото 

 Прочиства черния дроб 



 

 Спомага за бързо зарастване на рани 

 Неутрализира метаболични токсини в тялото 

Въздейства на кръвната захар 

 Има наблюдения за подобряване на косопад и 

посивяване на косата 

Засилва устойчивостта срещу радиация и 

елеминира симптомите на радиационно отравяне 

 Действа като дезифектант като убива бактерии 

в кръвта, лимфите, тъканите 

Счита се за храна, защото съдържа всички 

необходими аминокиселини за човешкото тяло 

Веднъж изцеден, сока от пшенична трева започва да 

гранясва бързо. Най-добре е да бъде изпит до 15 

минути след изцеждането му. Отрязаната трева 

може да бъде съхранявана в торбичка или пластмасов 

контейнер в хладилник за около седмица. Замразен сок 

от трева може да се съхранява за по-дълги периоди, но 

не е така ефекасен като пресния сок.  



 

И нещо важно! Постенето/ прочистването е добро за 

всички, но не и за тези, които имат проблеми с 

кръвната захар или се чувстват отмалели, слаби 

физически и емоционално. По принцип е добре всяко 

постене да се прави в периоди, когато чувстваме, 

че  имаме настроение  за това. Ако имате съмнения 

относно всички видове постене и прочистване и не се 

чувствате сигурни най-добре се посъветвайте с 

лекар-натуропат. 

План за прочистване за един ден за тези, които имат нужда от 

детоксикация на организма. 

Време от деня  Избор на сок 

Преди закуска 50 мл прясно изцеден сок от пшенична трева 

За закуска 450 мл зелен сок от зеленчуци, като целина, 

краставици, тиквички,магданоз, крес и 

клънове от слънчоглед, боб мунг,люцерна и др. 

Обяд 450 мл сок от кълнове, зелен зеленчуков сок, 

или микс от зелен зеленчуков сок, плодов сок 

и/или чиста вода 

Вечеря 50 мл сок от пшенична трева 

Между храненето и напитките 50 мл  зелен зеленчуков сок, много разреден 

плодов сок (за тези, които не се притесняват 

от приема на захар), или лимонова вода 

подсладена със стевия 

 (източник LifeForce) 


