


ZGODOVINA

Česen se uporablja kot zdravilna rastlina že od srednjega  
veka pa vse do moderne dobe, ko so bile njegove koristi  
opažene in znanstveno dokazane.

Zgodovinski zapisi kažejo, da se je česen uporabljal v 
zdravilne namene kot diuretik, prebavni pripomoček, 
antibiotik, proti  parazitom, pri prehladu, okužbah in 
številnih drugih boleznih.

ČRNI ČESEN



Kakšen je revolucionarni učinek črnega česna?

Najpomembnejša učinkovina česna je alicin. Allicin je rastlinski  
antibiotik, ki ima baktericidno, protivirusno in protiglivično
delovanje ter povečuje aktivnost imunskega sistema kot tudi 
odpornost proti okužbam. Njegova aktivnost se ohranja v krvi  
in želodčnem soku.

Allicin se učinkovito bori proti prehladom in vnetnim
procesom brez kakršnih koli stranskih učinkov.

Črni česen je skrivni recept za dolgo, zdravo in vitalno
življenje.

Črni česen



KORISTI ČESNA

Že v času industrijske revolucije se je začelo iskati zdravilne  
spojine iz rastlin. Znanstveniki so želeli ugotoviti, zakaj je imel  
česen vonj, ko so ga prerezali ali zdrobili? Kakšne so bile  
sestavine in zakaj je deloval pri številnih boleznih?

Znanstveniki so ugotovili, da ima vsak strok česna več kot 400  
presenetljivo koristnih spojin, ki jih najdemo v olju. Ena izmed  
ključnih spojin se imenuje alicin.

Vsak strok črnega česna vsebuje encim, imenovan allinase, ki  
združeno z alininom, katerega vsebuje strok česna, tvori  
aktivno spojino alicin, ki ima zdravilne lastnosti, določenim 
prehranskim dodatkom pa daje poseben vonj.

Črni česen



DELOVANJE SRCA in IZBOLJŠA NIVO HOLESTEROLA

Nutricionisti so dolgo verjeli, da je česen zdrav za srce in da
znižuje raven homocisteina v krvnem obtoku.  Homocistein 
je aminokislina, ki poškoduje arterijske stene in  spodbuja 
odlaganje holesterola na arterije.

Rezultati študije, ki je bila opravljena v Koreji leta 2014
kažejo, da jemanje ekstrakta črnega česna za obdobje 12
tednov lahko poveča HDL (ali dober holesterol) in zmanjša LDL
(ali slab holesterol).

Prav tako pomaga pri zmanjšanju nivoja allpoproteina B v  
krvnih lipidih, ki so močan indikator za bolezni srca.

Črni česen



ZDRAVA RAVEN KRVNEGA TLAKA

Raziskave so pokazale, da česen pospešuje cirkulacijo s  
povečanjem proizvodnje vodikovega sulfida.

Česen vsebuje številne žveplove spojine, ki so lahko koristne  
pri ohranjanju zdravega krvnega tlaka in lahko pomaga tudi  
proti strjevanju.

Česen si prizadeva za uporabljanje nizkega odmerka aspirina.

Črni česen



SPODBUJA DELOVANJE IMUNSKEGA SISTEMA

Česen spodbuja aktivnost belih krvnih celic, ki jo potrebuje  
imunski sistem za boj proti okužbam, vključno s prehladi in  
glivičnimi okužbami, vključno s kandido. Nekatere študije 
kažejo, da se česen bori z okužbami, ki so pogosto  odporne 
na nekatere antibiotike.

Česen ima močne protimikrobne lastnosti, v petdesetih letih pa  
je bil uporabljen za zdravljenje kolere in griže. Med prvo  
svetovno vojno je bil česen ob odsotnosti antibiotikov,  
uporabljen za zdravljenje ran.

Črni česen



NORMALIZIRA RAVEN SLADKORJA KRVI

Česen se je izkazal za koristnega pri normalizaciji ravni
sladkorja v krvi.

Domneva se, da je to posledica njegove sposobnosti pri
povečanju proizvodnje insulina.

Črni česen



VISOKA RAVEN ANTIOKSIDANTOV

Študija iz leta 2017 je pokazala, da črni česen vsebuje več  
antioksidantov kot beli česen. Prehrana, ki je vsebovala 5%  
črnega česna, je izboljšala odpornost proti insulinu. Taisti
antioksidanti ščitijo tudi celice pred poškodbami in upočasnijo
znake staranja.

Visoka raven antioksidantov v črnem česnu lahko pomaga
preprečiti Alzheimerjevo bolezen, revmatoidni artritis 
in podobne  kronične bolezni.

Črni česen



OLAJŠANJE PRED ALERGIJAMI

V študiji, opravljeni na nacionalni univerzi Chungnam v
Koreji, je bilo ugotovljeno, da ekstrakt črnega česna
lahko odvrne gene, ki povzročajo vnetje in alergijske
reakcije.

Črni česen



DVIGUJE /STIMULIRA LIBIDO

Teorija pravi, da česen lahko poveča raven testosterona  
tako pri moških kot pri ženskah, kar nakazuje, da je lahko  
koristen za povečanje libida.

Črni česen



Črni Česen pri Swiss Energy Herbs

Črni česen, ki se uporablja za izdelavo ekstrakta, je poseben  
argentinski česen, ki ga strokovnjaki fermentirajo na  
Japonskem z uporabo stoletnega kompleksnega procesa.

Med naravnim fermentacijskim procesom (brez genskega
inženiringa) se v nadzorovanih pogojih sveži česen dlje časa
stara (fermentira).

Polisaharidi in aminokisline česna, ki nastanejo med  
fermentacijo melanoidinov so rumeno rjave do  skoraj črne
barve.

Zaradi fermentacije, česen dobi zelo mehko konsistenco.

Črni česen



Swiss Energy kapsule Črni česen

Švicarska kapsula črnega česna vsebuje
visokokakovosten ekstrakt črnega česna, katerega  
dopolnjujejo dragoceni vitamini B, ki pomagajo ohranjati  
vitalne telesne funkcije, kot so delovanje srca, prebava  
železa, živčni sistem, duševne funkcije in energetski
metabolizem ter zmanjšujejo utrujenost in izčrpanost.

Majhne mehke kapsule so prijetne pri požiranju in 
ne  povzročajo neprijetnih vonjav ali spahovanja.

Črni česen



SESTAVA

1 kapsula vsebuje: 1 dnevna porcija

Ekstrakt črnega česna

Vitamin B6

Vitamin B2

VitaminB1

260 mg/NA

1.4 mg/100%*

1.4 mg/100%*

1.1mg/ 100%*

* Hranilna vrednost

Pomožne snovi: ovojnica kapsule: živilska želatina; sojin lecitin; regulatorji vlažnosti:
glicerin, voda; maltodekstrin; silicijeva kislina; barvilo; ovojnica kapsule: železov oksid.

Črni česen



Dobra proizvodna praksa (GMP)

Visokokakovostni švicarski izdelki.

Surovine in proizvodnja kapsul SWISS ENERGY so
podvržene temeljitemu testiranju in kontroli
kakovosti skozi celoten postopek proizvodnje.

Visokokakovostne surovine se testirajo z
visokotehnološko laboratorijsko opremo.

Preden se izdelek pripravi za uporabo na trgu, gre
skozi večstopenjski proces zagotavljanja kakovosti.

Črni česen
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