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• „Chloros” oznacza ‘zielony’, natomiast 
przyrostek „ella” oznacza ‘małe’1.

• Alga jest starannie hodowana w roztworze 
glukozy i minerałów, który następnie jest 
zatężany i suszony do postaci proszku. 
Podczas tego procesu miękkie ściany 
komórkowe są naturalnie łamane, aby 
ułatwić trawienie bez uszkodzenia 
składników odżywczych.

• 1560 mg sproszkowanej chlorelli w porcji 
dziennej – 3 kapsułkach.

Osoby dorosłe 3 
kapsułki dziennie, 
najlepiej w trakcie 
posiłku lub według 
wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Wsparcie układu 
odpornościowego.

• Wsparcie antyoksydacyjne.
• Zwiększenie energii 

i witalności.

BADANIA/ 
OŚWIADCZENIA:

• Dla osób poszukujących chlorelli w postaci 
kapsułek.

• Dla osób poszukujących wsparcia 
odpornościowego.

• Dla osób chcących zwiększyć swoją 
witalność oraz energię.

DLA KOGO:

• Spirulina 750 mg
• Ester-C® plus IMMUNE COMPLEX
• Tran dorszowy

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

• Chlorella (Chlorella vulgaris) to zielona mikroalga, 
która pochodzi z Korei Południowej.

CHARAKTERYSTYKA:CHLORELLA (ROZERWANE ŚCIANY  
KOMÓRKOWE) 1560 mg
Suplement diety

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P3818

100

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.
NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, 
substancji słodzących, 
aromatów, barwników.

PSZENICY

SOLI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI

Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbry-
lająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, substancja wypełnia-
jąca: celuloza.
Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub 
chore powinny przed zażyciem skonsultować się z  lekarzem. Przechowywać  
w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny 
dla małych dzieci. 
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest sub-
stytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia  
są ważne. 

• Chlorella vulgaris naturalnie zawiera składniki o  działaniu antyoksydacyjnym 
m.in. karotenoidy, takie jak β-karoten i  luteina2. Jest także bogatym źródłem 
białka2, kwasów tłuszczowych (oleinowego, palmitynowego i  linolenowego)1,2 
oraz różnych witamin i minerałów.

• Chlorella jest uważana za jedno z głównych źródeł chlorofilu1,2.
• Chlorella vulgaris naturalnie zawiera polisacharydy w postaci beta-glukanów3, 

które są uważane za jej najważniejszy składnik pod względem działania 
immunostymulującego, usuwającego wolne rodniki oraz wpływającego na 
poziom lipidów we krwi4.

• Badanie przeprowadzone w grupie 44 kobiet w wieku od 18 do 35 lat wykazało, 
że suplementacja 1500 mg algą Chlorella vulgaris przez 8 tygodni zmniejszyła 
odczucie niekomfortowych objawów pojawiających się w trakcie trwania 
miesiączki5. 

BADANIA NAUKOWE:

• Chlorella wspiera system obronny.
• Chlorella zwiększa energię i  witalność. Wpływa korzystnie w  przypadku 

chwilowego zmęczenia.
• Chlorella to naturalne źródło niezbędnych składników odżywczych, witamin 

i minerałów. 

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:
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Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (3 kapsułki) zawiera:

Sproszkowana chlorella (rozerwane ściany komórkowe) 
z suszonych i mielonych zielonych mikroalg
  w tym:
  chlorofil

1560 mg

30 mg

CHLORELLA (ROZERWANE ŚCIANY  
KOMÓRKOWE) 1560 mg
Składniki:

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.


