
Chlorella är en kraftfull mörkgrön mikroalg med öppen cellväg, som 
har renande och antioxidativa egenskaper. Odlingen sker utomhus i sötvattenbassänger, vilket 
ger ett högre näringsvärde och förbättrade egenskaper. Pure Planets Chlorella innehåller 
naturliga halter av vitaminer och mineraler och är naturens rikaste källa av klorofyll . En av 
naturen mest effektiva kroppsrenare! Med forskning har man upptäckt att många sjukdomar 
förvärras eller till och med kan orsakas av dåligt fungerande matsmältning. Om man inte kan 
bli av med giftresterna eller slaggprodukterna i kroppen, påverkar detta kroppens självläkande 
förmåga. Det är orsaken till att det är så viktigt att ”avgifta” kroppen regelbundet. Ett av de 
effektivaste sätten att göra detta är att inta Chlorella som innehåller mycket höga halter av 
klorofyll. Klorofyll är ett kraftfullt, mörkgrönt näringsämne, som ibland har kallats ”grönt blod”, 
eftersom det påminner så mycket om hemoglobinet i människoblod – och på samma sätt som 
blod har det kraftigt renande och ”avgiftande” egenskaper och har tex. en lång historia av att 
användas i olika preparat mot dålig andedräkt. Det lättaste sättet att tillgodogöra sig klorofyllets 
fördelaktiga verkan är att inta Chlorella, som innehåller en av de högsta naturliga halterna av 
klorofyll som finns på marknaden. Chlorella hjälper till när du vill rensa ut slaggämnen ur 
blodet, och renare blod har en gynnsam inverkan på andra organ, tex. på levern, tarmarna, 
cellerna och vävnaderna 
Du kan äta Chlorella varje dag som ett mycket näringsrikt kosttillskott som också har en kraftigt 
avgiftande effekt. Bl a hjälper den till att rena kroppen från tungmetaller. Chlorella innehåller 
nästan alla essentiella ämnen som är värdefulla för kroppen. Har högt magnesiuminnehåll och 
är bra som föda. Den innehåller mer än 60% proteiner (alla aminosyror) och rikliga mängder av 
samtliga mineraler och vitaminer (särskilt vitamin B-12 men det sägs vara svårt för kroppen att 
tillgodgöra sig B-12 i växter), RNA och DNA, omega-3 och omega-6 fettsyror. Chlorella är en 
grön alg vars cellväggar krossas med en skonsam metod för att bevara alla näringsämnen. 
Chlorella innehåller mer klorofyll än något annat livsmedel, 4-5 gånger mer än Spirulina. 
Dessutom innehåller den Chlorella tillväxtfaktor (CGF) som är unikt för Chlorella.
Eftersom den är så effektiv kan man behöva gå ner på en låg dos för att inte få för mycket 
avgiftningssymptom (trötthet, huvudvärk, smärta, förkylningskänsla m m). 
Med tanke på att dagen jordar blivit utarmade på många viktiga 
mineraler/spårämnen/vitaminer och dagens mineral/spårämnen/vitamin innehåll i frukt och 
grönsaker är inte lika högt som det varit för några decenier sedan, tex. av Magnesium, så kan 
det vara bra med ett extra Chlorella tillskott.
Chlorella är en av naturens näringsrikaste växter. 


