
Belinal® – Izvleček vej bele jelke

Izvleček Belinal® se pridobiva iz najboljših delov vej bele jelke, ki raste v neokrnjen-
em gorskem gozdu, neomadeževanem s kemikalijami. Jelka, kot najbolj trdoživo dre-
vo simbolizira dolgo življenje, novo rojstvo in zdravje. Naši predniki so jelko postavili 
v hišo, da bi v zimskih dneh  ohranjala njihove družine zdrave. Zdravilne učinkovine 
bele jelke so tako poznali že naši predniki v goratih predelih Evrope, saj so iz vej jelke 
kuhali čaj za blažitev prehladov in bolečin v sklepih.

Slovenski znanstveniki so v vejah jelke odkrili najbolj raznoliko in bogato sestavo 
polifenolov. Polifenoli, imenovani tudi ”rastlinski vitamini” imajo v rastlinah vlogo 
imunskega sistema in tako zaradi svoji protimikrobnih, protivnetnih in antioksida-
tivnih lastnosti rastline ščitijo pred boleznimi, mikrobi in UV sevanjem. Znanstvene 
raziskave zadnjih 20 let pa dokazujejo, da imajo številne koristne učinke tudi na 
zdravje človeka.

Pridobivanje izvlečka vej jelke Belinal® poteka z najsodobnejšimi postopki, brez al-
kohola ali drugih topil. Čiste, naravne sestavine so ključne za sproščanje zdravilnega 
potenciala polifenolov in učinki so resnično izjemni. Kakovost vsake ekstrakcije pre-
verjajo neodvisni raziskovalni laboratoriji, učinki na zdravje človeka pa so dokazani s 
kliničnimi študijami.



Dokazani učinki Belinala® na zdravje in dobro počutje

• Vzdrževanje normalne ravni glukoze v krvi: klinična študija dokazuje, da Be-
linal® znižuje glikemični indeks obrokov, zmanjša tveganje za pojav diabetesa 
tipa II, pri sladkornih bolnikih pa zmanjša utrujenost, občutek lakote in izboljša 
splošno počutje.
• Ker znižuje glikemični indeks obrokov, ugodno vpliva na telesno težo.

• Regeneracija mišic: Belinal® izkazuje antioksidativno in protivnetno delovanje, ki 
varuje pred mišičnimi poškodbami in vnetji na celični ravni. Dokazano zmanjšuje-
jo utrujenost po treningih in športnih aktivnostih ter izboljšuje regeneracijo.

• Izboljšuje elastičnost ožilja in preprečuje nastanek plakov: izveček dokazano 
izboljšuje elastičnost ožilja, ter preprečuje nastanek žilnih plakov.

• Stimulira delovanje imunskega sistema: izvleček vej jelke nevtralizira proste ra-
dikale, ki povzročajo oksidativni stres in poškodbe celic ter deluje imuno-stimula-
torno na pridobljen imunski sistem. Tako je idealna podpora imunskemu sistemu, 
blaži tudi simptome prehlada ali gripe.

• Izboljša gibljivost sklepov: izvleček vej jelke deluje protivnetno ter pospešuje 
regeneracijo sklepnega hrustanca in vezivnega tkiva, kar je izrednega pomena za 
normalno delovanje sklepov.

• Zavira rast rakavih celic: Izvleček vej jelke Belinal® v raziskavah zavira rast 
človeških rakavih celic.



• Izboljša kognitivne funkcije in koncentracijo: izvleček Belinal® močno relaksira 
ožilje možganov, povečuje pretok krvi in s tem izboljšuje koncentracijo.

• Pospešuje regeneracija kolagena in elastina v koži, gladi gube in poveča elas-
tičnost: z uživanjem  izvlečka vej jelke vplivamo na regeneracijo in videz kože. Be-
linal® gladi gube, povečuje vlažnost in elastičnost kože. Posvetli temne madeže 
– foto poškodbe ter varuje kožo pred škodljivimi vplivi UV žarkov.

• Antioksidativno delovanje: vsebnost antioksidantov v živilih se določa s pomočjo 
ORAC lestvice (Oxigen Radical Absorbtion Capacity). Izvleček vej bele jelke Be-
linal® izkazuje največji antioksidativni potencial v primerjavi z najbolj poznanimi 
živili. V spodnjem v grafu je prikazana primerjalna antioksidativna moč Belinala® 
po metodi ORAC, ki jo objavlja ameriški nacionalni inštitut.


