
O blagodejnosti rjavih morskih alg 
smo v Misterijih pisali že pred 
devetimi leti, ko so se v trgovini 

Misteriji.si pojavile alge norveški kelp 
(haloga). Požanjejo jih v norveškem mor-
ju. In nam jih namenijo, ne da bi jim kaj 
dodali ali odvzeli. Zdrobijo jim le ovoj 
celičnih jeder. Po postopku, ki ga je izu-
mil celjski diplomirani inženir biologije 
magister Goran Đorđić. Iz alg, ki so nam 
ponujene po njegovem postopku, si telo 
postreže prav z vsem, kar je v njih. Če bi 
imele nezdrobljen ovoj celičnih jeder, se 
telo iz njenih celic ne bi moglo oskrbeti s 
tistim, kar vsebujejo.

Rjave morske alge, kot smo vam jih po-
nudili v naši spletni trgovini, niso bile le 
predstavitev domačega znanja biologije. 
Po vsem svetu so se uveljavile kot odlično 
prehransko dopolnilo za ljudi. So pa hkra-
ti tudi osnova za naravne pripravke v živi-
noreji, poljedelstvu, sadjarstvu in pri čišče-
nju odpadnih voda.

ALGE NISO GOJENE
Rjava morska alga Ascophyllum 

nodosum je najbolj raziskana alga na 
svetu. Žanjejo jo v zaščitenem La-
ponskem morju, na otočju Lofo-
ten. A samo toliko, kolikor jih pri-
dela narava sama. Tam, kjer žanjejo 
alge, je povsem prepovedno ribar-
jenje, školjkanje in lovljenje rakov.

Ta alga je hranilno najbolj boga-
ta med vsemi algami in ima najbolj 
uravnoteženo sestavo snovi. Po 
tehnologiji Gorana Đorđića pa je-
dra celic odprejo tako, da naše telo, 
pa tudi druga bitja in rastline, lahko 
vse to sprejmejo kot popolno sesta-
vo hranilnih snovi.

OČISTIJO IN NABREKNEJO
Izumitelj Goran Đorđić je že pred leti 

za Misterije pojasnil, da z algami vzbuja 
naravne cikle. Alge omogočajo pospeše-
vanje naravnih dogajanj brez vsakih ke-
mičnih pripravkov, torej vedno delujejo le 
čiste rjave alge in nič drugega.

Pred nas je tedaj postavil tri kozarce 
vode. V enega je položil tableto modroze-
lene alge, v drug kozarec je vsul vsebino 
kapsule svetovno najbolj znane in proda-
jane alge, v tretjega pa je vsul alge iz svo-
je kapsule, ki jih danes prodaja pod ime-
nom Divinitá Original. Po nekaj minutah 

je tableta v prvem kozarcu rahlo obarva-
la vodo in je ostala trda, ni razpadla. Voda 
v drugem kozarcu je postala rjavkasta. 
Voda v tretjem kozarcu, z norveško algo, 
pa je ostala bistra, alge pa so potonile in 
nabreknile. Tako nabreknejo tudi v želod-
cu. In organizem se le iz rjavih morskih 
alg, ki imajo strto ovojnico jeder, lahko os-
krbi z uravnoteženimi makro- in mikro-
hranili brez odvečnih sestavin.

MOČNO ALKALIZIRAJO TELO
Divinitá je edino probiotično prehran-

sko dopolnilo, ki vsebuje vse naravne mi-
nerale in hranilne snovi. To pa je kot na-
lašč kot dopolnilo prehrani, saj je sodobno 
pridelana in predelana hrana kaj revna. Še 
posebej Divinito priporočajo nosečnicam, 
pa ljudem s kako zdravstveno težavo, iz-
črpanim in ljudem po operacijah. Odlična 
je za preventivo.

V rjavih algah so nam tako zelo pot-
rebne snovi v naravni obliki in v 
naravnem ravnovesju. A to še zda-
leč ni vse, kar ponujajo alge. Vsrka-
jo tudi težke kovine in razbreme-
njujejo telo. Preprečujejo celo nala-
ganje stroncija 90. Divinitá original 
kar sedemdesetkrat močneje alkali-
zira telo kot druge alge; ko pride v 
želodec, zaželira in koagulira. Njen 
volumen se poveča za petintride-
setkrat, pri tem pa še vsrka strupe-
ne snovi, zmanjša tudi odvečno ki-
slino v želodcu. Alge tako tudi raz-
bremenijo jetra in pospešujejo delo-
vanje ledvic.

V njih pa je tudi dovolj organske-
ga joda, ki blagodejno vpliva na de-
lovanje ščitnice. Ščitnica naravni jod 
vzame po potrebi in ko začne opti-
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ALGE ZA ZDRAVJE

V rjavih algah je tudi 
dovolj organskega joda, 
ki blagodejno vpliva na 

delovanje ščitnice.

Vsestransko koristen napitek iz rjavih alg je patentiral 
magister Goran Đorđić.
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nem ravnanju v navtiki, pri kampiranju, z 
biološkimi čistilnimi napravami ter s ka-
nalizacijskimi sistemi, ko se odtoki za-
mašijo in zasmrdi. Z redno uporabo alg v 
H2E NET preprečimo neprijetne vonjave, 
z njim odmašimo cevi, zmanjšamo pogo-
stost praznjenja bioloških čistilnih naprav 
in greznic. Uporabljamo ga za stranišča in 
odtočne cevi na vseh vrstah plovil, v po-
čitniških prikolicah ali v avtodomih ter v 
kanalizacijskih odtokih v hišah: straniščne 
školjke, odtoki, talni sifoni, umivalniki in 
podobno.

BIOLOŠKO ZDRAVLJENJE TAL
Tudi BCX 900, bioaktivator za običajno 

ali ekološko gojenje rastlin in izboljševa-
nje tal, so v resnici rjave morske alge. Kre-
pi rastlinske celice in rastlinam omogoča 
kar najboljšo rast. Najprej rastlinam moč-
no poveča korenine. Te zato bolje vsrka-
vajo in izkoriščajo hranilne snovi, hkrati 
pa bolje prenašajo stresne okoliščine, kot 
so suše in bolezni. Gelu podobna tekoči-
na (alginati) se zlepi na liste ter jih varuje 
pred dehidracijo in okužbo žuželk.

Biološka dejavnost v tleh se poveča že 
v prvem letu uporabe pripravka. BCX 900 
med škodljivimi in koristnimi organizmi 
vzpostavi boljše biološko ravnotežje. Za-
radi močno povečane talne biologije in več 
dušika je na razpolago tudi več ogljikove-
ga dioksida. Škropljenje po zemlji nevtra-
lizira kemijsko sestavo tal (pufranje tal) in 
biološko pozdravi tla. Zdravi predvsem 
sive huminske kisline, nosilke rodovitnos-
ti v zgornjih plasteh zemlje. V povezavi z 
anorganskimi finimi delci v tleh vzpostav-
ljajo glineno-humusni kompleks. Te biolo-
ške trajne strukture in nosilke rodovitnos-
ti se močno zmanjšajo zaradi škropiv in ki-
slega dežja.

Pripravek preprečuje tudi erozijo tal. 
Veter in voda odnašata vrhnje plasti zem-
lje. Povzročata zamuljanje tal ali uničujeta 
semenske klice. Z uporabo BCX 900 že po 
enkratni uporabi občutno zmanjšamo ero-
zijo tal. Anja Drašler 

Telesu dostopna organska oblika sesta-
vin poveča učinkovitost vsrkavanja hra-
ne. Kot prebiotik vsebuje veliko antiok-
sidantov – snovi, ki pomagajo zmanjševa-
ti nastalo škodo v celicah, ki jo povzroča-
jo prosti radikali. Ko nase vežejo kisik, s 
tem onesposobijo proste radikale in krepi-
jo obrambne sposobnosti telesa. Poliuron-
ska kislina ima ogromno zmogljivost ion-
ske izmenjave za večjo alkalnost organiz-
ma – uravnava pH telesa. Ima zelo veliko 
moč vsrkavanja in zmogljivost izločanja 
radioaktivnih elementov.

Vsi elementi v vseh sestavinah so v ke-
lirni obliki (organski), kar telesu omogoča, 
da uporabi samo tiste elemente, ki jih pot-
rebuje.

Ravnovesje in oblika mineralnih soli v 
algah Divinitá Original sta zelo podobna 
celični tekočini človeka, kar omogoča laž-
jo regeneracijo celic. Divinitá Original vse-
buje nenasičene maščobne kisline v pra-
vilnem celičnem ravnovesju.

DA NE SMRDI
Pripravek H2E NET so prav tako rja-

ve morske alge. Je nepogrešljiv ob napač-

malno delovati ščitnica, to izboljša delova-
nje vsega telesa. Rjave alge imajo tudi že-
lezo in so velik naravni vir magnezija, kal-
cija in drugih mineralov.

ONESPOSOBI PROSTE 
RADIKALE

Tehnologija Divinitá, s katero je Goran 
Đorđić odprl celično strukturo alg, omo-
goča telesu, da dostopa do vseh hranilnih 
elementov v morski algi, pa tudi do dru-
gih dodanih sestavin, kot so jagode acai, 
regrat, artičoka – takoj po zaužitju.

Sproščeni oligosaharidi so mikrobiolo-
ška baza. Oligosaharidi so ogljikovi hidra-
ti, sestavljeni iz dveh do dvanajstih mono-
saharidnih enot (sladkorji), ki jih v nara-
vi najdemo kot produkt razgradnje poli-
saharidov. Vežejo se s proteini ali lipidi in 
oblikujejo zunanji ovoj celic. Pomembni so 
pri prepoznavanju celic in imunskem od-
govoru.
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Izdelki, ki vsebujejo rjave morske alge in 
so narejeni po patentu Gorana Đorđića 
– prehransko dopolnilo Divinitá Origi-
nal (17,90 €), Bioaktivator za tla in rastli-
ne BCX 900 (14,20 €) in H2E NET za či-
ščenje odtokov (13,12 €) – so dosegljivi na 
Misteriji.si ali 051/307 777.


