Produktfaktablad

Lifestream Chlorella är en kraftfull mikroalg med öppen cellväg, som
har renande och antioxidativa egenskaper. Odlingen sker utomhus i
sötvattenbassänger, vilket ger förbättrade näringsvärde och egenskaper.
Naturens effektivaste kroppsrenare !

Det snabba upptaget av aminosyror gör även att
välbefinnandet ökar. Den är mycket rik på RNA
och DNA nukleinsyror som är nödvändiga för
upprätthållandet av cellernas hälsa.

Chlorella är en grön sötvattenalg med mycket
högt näringsinnehåll. Lifestream Chlorella är en
100% naturlig produkt som är lämplig för alla
dem som vill behålla en ren, sund tarm och lever
genom att ge kroppen näringsämnen som rensar,
avgiftar och vitaliserar det inre systemet. Den kan
användas både kontinuerligt och vid intensiva
reningskurer

100% Chlorella
Lifestrem´s Chlorella spraytorkas enligt en teknik
som möjliggör ett näringsupttag på 80%. Den
odlas i utomhusbassänger i mineralrikt renat
vatten. Detta gör att CGF och klorofyllhalten blir
högre.
Den renaste och bästa chlorellan kommer från
Japan där man konsumerar mer av denna alg än
någon annanstans i världen. Japanerna är också
i topp bland världens friskaste folk. Chlorella
upptäcktes i slutet av 1800-talet och är idag ett
av de mest utforskade näringsämnen som finns.
I Japan måste Japanska Hälsoministeriet godkänna
all chlorellaodling och har mycket höga krav.
Lifestrem´s Chlorella är certifierad enligt (JHFA)
strikta standard.

Naturens mest klorofyllrika växt
Chlorella anses vara naturens mest klorofyllrika
växt. Klorofyll är ett kraftfullt, mörkgrönt
näringsämne, som man på vissa platser kallar
”grönt blod”, eftersom det påminner så mycket
om hemoglobinet i människoblodet – och
på samma sätt som blod har kraftigt renande
och ”avgiftande” egenskaper. Klorofyll är ett
välbeprövat tonikum mot dålig andedräkt. Det
lättaste sättet att tillgodogöra sig klorofyllets
fördelaktiga verkan är att inta Lifestream Chlorella.
Lifestream Chlorella hjälper till när du vill rensa
ut slaggämnen ur blodet, vilket har en gynnsam
inverkan på levern, tarmarna och cellerna.

Lifestream Chlorella

Hälsa för kroppens matsmältning

3 Naturens effektiva kroppsrenare

Lifestream Chlorella Innehåller stora mängder
enzymer så som chlorophyllase och pepsin vilka
hjälper matsmältningen. Enzymer utför en stor
mängd kroppsfunktioner som kroppen behöver.
Lifestream Chlorella ger basbildande ”levande
föda” utan besvärande och svårsmälta ämnen.
När man använt chlorella ett tag blir cellerna
mättade på näring och hungerskraven minskar.
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Tabletter
Användning:
Kan intas tillsammans med måltid eller separat. För bästa upptag, dela upp vid minst två
tillfällen.

Ingredienser:
Chlorellapulver (Chlorella Vulgaris), tricalsiumfosfat
Odlingsätt:
Odlat naturligt på naturens villkor

Dosering vuxna:
Underhållsdos: 5 - 15 tabletter.
För dig som äter chlorella för första gången,
fördela det lägre intaget (5 tbl) över dagen
första veckan.

Tillverkningsstandard:
GMP
Förpackningsstorlek:
300 tabletter
500 tabletter

Förvaring:
Ej över rumstemperatur.

Näringsinformation: 5 tbl (15 tbl)
Energi
16,5 kJ /4 kcal (49,5 kJ/12 kcal
Protein
0,6 g (1,8 g)
Fett
0,1 g (0,3 g)
mättat fett
0,1 g (0,3 g)
Kolhydrater
0,1 g (0,3 g)
varav sockerarter
0,1 g (0,3 g)
Kostfiber
0,1 g (0,3 g)
Natrium
0,001 g (0,003 g)

Hållbarhet:
18 månader från tillverkning
Fritt från:
Gluten
Laktos
Mjölk
Soja
Socker

Ja
x
x
x
x
x

Nej

Rekommenderas till:
Ja
Nej
Gravida		x
Ammande		x
Barn		x
Veganer
x
Diabetiker
x

Vitaminer & Mineraler 5 tbl g (15 tbl)
Vitamin B1
24,5 µg (73,5 µg)
Vitamin B2
59 µg (177 µg)
Niacin(B3)
0,6 mg NE (1,8 mg NE)
Vitamin B6
29,6 µg (88,5 µg)
Vitamin D2
11 µg (33 µg)
Vitamin K
9,6 µg (28,5 µg)
Folsyra
18 µg (54 µg)
Vitamin E
0,2 mg a-TE (0,6 mg a-TE)
Järn
1,4 mg (4,2 mg)
Magnesium
3 mg (9 mg)
Klorofyll
35 mg (105 mg)
Betakaroten
1mg (3 mg)

Interaktion:
Bör ej tas i samband med läkemedel
Biverkningar:
Inga kända.
Tillverkare:
Lifestream, Nya Zealand
Ursprungsland Råvaror:
Ischigaki, Japan
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