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CHLORELLA 400 mg (NOW) 100 kaps.
 

Cena: 46,52 PLN

Opis produktu
 

CHLORELLA 400 mg 100 kaps.

Zastosowanie:
Chlorella 400 mg marki NOW® jest zielonym, jednokomórkowym glonem, który posiada największą znana zawartość chlorofilu. Chlorella
zawiera również bardzo duże ilości naturalnie występujących: beta karotenu, witaminy B12, żelaza, kwasów nukleinowych (RNA/DNA)
oraz białka. W tym produkcie ściany komórkowe Chlorelli zostały rozdrobnione w sposób mechaniczny, aby ułatwić jej trawienie.
Do wyjątkowych właściwości chlorelli zalicza się przede wszystkim detoksykację. Ma ona zdolność wiązania i usuwania z organizmu
szkodliwych substancji – toksyn, metali ciężkich (kadmu, rtęci, ołowiu), alkoholu, azotanów, pestycydów i innych chemikaliów obecnych
w zanieczyszczonym środowisku. Chlorella działa jak naturalna tarcza, która nie dopuszcza do przeniknięcia szkodliwych substancji w
głąb organizmu. Z tego powodu jest także polecana osobom, które przechodziły zabiegi chemio- i radioterapii. Ponadto przyspiesza
regenerację wątroby oraz wspomaga jej prawidłowe funkcjonowanie.

Wysoka zawartość chlorofilu wpływa dobroczynnie na układ immunologiczny. Chlorella przyczynia się do zwiększenia produkcji białych
krwinek odpowiedzialnych za walkę z bakteriami i wirusami. Ma właściwości antybakteryjne, a co za tym idzie, przyspiesza gojenie ran.
Może także okazać się zbawienna dla osób, które borykają się z nieświeżym oddechem lub nadmierną potliwością. Jest niezastąpiona w
przypadku dolegliwości ze strony układu pokarmowego – częstych zaparć, wzdęć, zapalenia błony śluzowej jelit. Ponadto usprawnia
trawienie, obniża poziom cukru i złego cholesterolu we krwi oraz wspomaga odchudzanie, co jest szczególnie ważną informacją dla
osób, które próbują pozbyć się zbędnych kilogramów.

Chlorellę często suplementują weganie i wegetarianie. W 100 g tej algi znajduje się aż 58 g pełnowartościowego białka, a także
dostarcza ona żelaza, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego. Mimo że chlorella może zawierać pewne
ilości witaminy B12, nie jest jej najbogatszym źródłem i nie zastąpi odpowiedniej suplementacji, która jest szczególnie ważna dla osób
na diecie roślinnej.

Skład:
Chlorella organiczna o mechanicznie rozdrobnionych błonach komórkowych; materiał kapsułki – celuloza.
Nie zawiera: cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu, kukurydzy, soi, jaj, skorupiaków ani żadnych środków konserwujących.
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Sposób użycia:
Przyjmować 4 kapsułki dziennie, przy posiłku.
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