
Chlorella GW® 
V  EU krematória musia byť opatrené odlučovačmi toxických 
látok. Popol z krematória je zaradený do najvyššej kategórie 
nebezpečného odpadu. Naše telo zachytáva za posledných 50 rokov 
niekoľkonásobne viac chemických 
látok z prostredia: z vody verejného 
vodovodu, potravinárskej chémie, 
ortuť z amalgámových zubných 
vložiek atď. Lieky a syntetické 
potravinové doplnky tiež prispievajú 
k rastu toxického prostredia 
organizmu. Bežná strava za 
posledných 50 rokov s 
mnohonásobne zvýšeným 
množstvom mäsa, údenín, mlieka a mliečnych výrobkov, rafinovaného 
cukru a bielej múky spôsobuje, že sa nám črevá obaľujú 5 - 20 kg 
hnijúcim a plesnejúcim balastom. Táto strava zároveň spoľahlivo 
likviduje prirodzenú prospešnú črevnú flóru a ohrozuje priamo našu 
imunitu. 
 

Pravidelnou konzumáciou chlorelly GW sa Vaše telo zbavuje: 
črevných usadenín, stimulujú sa nervové svalové centrá hladkej 
svaloviny črevnej steny, črevná stena sa osadzuje prospešnou 
bakteriálnou flórou a zbavuje sa plesní. Priebežne na seba chlorella 
naviaže ťažké kovy, ortuť a ďalšie toxické látky a odvádza ich 
bezpečne z tela von. 

Pravidelnou konzumáciou chlorelly GW  Vaše telo získa:  
najväčšie množstvo hojivého chlorofylu, vitamíny vrátane B12, 
minerály,  dôležité fytolátky, synergicky pôsobiace antioxidanty, úpravu 
acidobazickej rovnováhy a ako darček jedinečný CGF (chlorellový 
rastový faktor)  
 

Pri začiatku užívania pravdepodobne pocítite:  
detoxikačné príznaky: slabosť, zápchu striedanú s hnačkou, 
nafukovaním, bolesti hlavy, zhoršenie kožných defektov, u žien 
silnejšou menštruáciou a pod.  

 



PPooiissttiittee  ssii  ssvvoojjee  zzddrraavviiee  ::              CChhlloorreellllaa  GGWW®®  

11332200  kkss   

V tejto dennej dávke v kombinácii s Mladým jačmeňom je zabezpečený 

ideálny denný prísun VŠETKÝCH vitálnych látok - vitamínov, minerálov 

atď.  Zároveň táto dávka je schopná priebežne čistiť telo od toxických látok a 

zabraňovať usadzovaniu balastného materiálu na stenách čriev...  

Dôležité napr. pre kulturistov: dochádza k niekoľkonásobne lepšiemu vstrebávaniu 

normálnej i špeciálnej stravy určenej k získaniu svalovej hmoty, teda v konečnom 

dôsledku s chlorellou kulturista ušetrí.   
 

Pre detoxikačnú kúru - buď typicky jarnú, alebo pred zmenou v záťaži organizmu 

odporúčame začať jednodenným pôstom. Dávkovanie chlorelly postupne zvyšovať v 

priebehu týždna na 40 až 60 tbl. denne (ráno, obed, večer). Rytmus zvyšovania dávok 

chlorelly prispôsobiť tak, aby detoxikačné prejavy boli znesiteľné. Iba celkom zdravý 

človek, spravidla mladší vegán, by nemusel prechádzať žiadnymi príznakmi detoxikácie. 

Detoxikačné príznaky sa nemusia prejaviť u zdravého človeka – mladšieho vegána. Preto s 

nimi počítajte. V období detoxikacie zvýšte príjem čistej (balenej alebo filtrovanej) vody 

na 3 - 4 litre. Signály detoxikácie končia spravidla po 2 až 3 týždňoch prudkým nárastom 

energie až s možnou nespavosťou. Potom postupne znížte dávkovanie chlorelly na trvalých 

cca  20 - 30 tbl.  denne.  

Extrémnejšiu fyzickú záťaž organizmu plánujte až pri zostupovej krivke detoxikácie - 

teda po 2 - 3 týždňoch. Kondičné cvičenie v priebehu detoxikácie je viac ako vhodné - 

predovšetkým pre podporu peristaltiky čriev, uvoľňovanie cholesterolu s toxickými 

látkami z cievneho systému, masáž ľadvín a pečene pohybom vedúcim k uvoľňovaniu 

toxického podkožného tuku... 

Pre nárast svalovej hmoty je výborná kombinácia s Mladým jačmeňom, oba produkty 

sa veľmi vhodne dopĺňajú - enzýmy a bielkoviny v džúse s CGF (chlorella rastovým 

faktorom). 

Pri intenzívnom tréningu oceníte schopnosť chlorelly viazať bunečné metabolity a 

odvádzať ich z tela. Teda ďaleko rýchlejšiu regeneráciu po vysokej záťaži.  

Dôležitý je vysoký obsah chlorofylu (chlorella sa po ňom i nazýva) jeho konzumácia pomáha 

nielen zvyšovať množstvo prenášaného kyslíka v krvi  – teda doping, ale predovšetkým 

hojiť potenciálne zápaly a poranenia vzniknuté pri tréningu.     

JJee  ddoobbrréé  ssttaavvaaťť  nnaa  ddoobbrrýýcchh  zzáákkllaaddoocchh!!  

výborná cena:  

48,00 EUR 
3 mesiace - 20 tbl. denne = 0,50 € / deň 



CChhlloorreellllaa  GGWW®®  
Ušľachtilá sladkovodná riasa s extrémne vysokým obsahom vitálnych látok, schopnosťou čistiť 

črevný trakt a odvádzať toxické látky z tela.  
 

Detoxikácia 

 

CGF  Chlorella rastový faktor 

 

Všetky vitamíny v prirodzenej, 

synergickej forme vrátane B12 

 

Organicky viazané minerály 

 

Lysin, tryptofan, fenylalanin, … 

 

Chlorellin (prírodne antibiotikum) 

 

Zásadotvorné pôsobenie 

 

Pravidelná konzumácia chlorelly 

nasýti a čistí zároveň. 

 
Motto: „Potravina, ktorá síce živí, ale zároveň nečistí, je pomaly  pôsobiaci jed.  

Chlorella je smaragdový poklad s 80% vstrebateľnosťou koncentrovaných 

vitálnych látok a zároveň výkonná upratovacia čata organizmu.“ 
 

     Chlorella pyrenoidosa upravená patentovanou technologiou STEAM 100% čistá v lisovaných tbl. 

 

 

 



 
Dávkovanie chlorelly 

 
Chlorella zabezpečuje: - regeneráciu organizmu, jednotlivých orgánov a tkanív 

  vylučuje ťažké kovy, rádioaktívne izotopy, pesticídy,  
  insekticídy a toxíny, ktoré si organizmus tvorí sám 
- podporuje peristaltiku 
- najbohatší zdroj chlorofylu (chráni DNA pred poškodením, 
  obmedzuje dostupnosť a zabraňuje aktivácií karcinogénov) 
- pomáha predchádzať poklesu bielych krviniek (leukopénia)    pri 
chemoterapií a rádioterapií a ich rýchly návrat do normálnych hodnôt 
(20 -30g chlorelly / denne) 
- povrchová liečba rán (diabetici, bércové vredy) 
 

Dávkovanie chlorelly spomaleným postupným zvyšovaním: 
 
   Deň                         R       O      V 
  1.   -   5.                    1       1       1 
  6.   – 10.                   2       2       2 
11.   -  15.                   3       3       3 
16.   -  20.                   4       4       4 
21.   -  30.                   5       5       5 
 
Po uplynutí 1. mesiaca sa odporúča postupne znova po 5 dňoch zvyšovať o 3 tablety 
chlorelly denne viac až na dávku   1/2tbl./ kg hmotnosti a toto dávkovanie udržať 2-3 
mesiace.  (60kg = 30tbl.chlorelly denne). Prečo je to vhodné? Počas tohto obdobia dáte 
svojmu telu možnosť dokonalejšie ho detoxikovať, vyčistiť tráviaci trakt, regenerovať tkanivá 
a postupne ho vylaďovať do  acidobázickej rovnováhy, čím sa budú odstraňovať toxíny, 
vnútorné zápaly, mykózy, kvasinkové infekcie, plesne a výrazne sa posilní imunitný systém. 
 
Spôsob konzumácie – tabletky chlorelly je možné cmúľať, hrýzť, ale aj prehĺtať a zapíjať 
vcelku. Najvhodnejšia je konzumácia 20 min. pred jedlom alebo s jedlom. 
 
!!!POZOR!!! – konzumácia chlorelly musí byť v 1-hodinovom odstupe od liekov, ktoré 
Vám predpísal lekár, inak sa zníži účinok lieku. 
 
Dávkovanie chlorelly pyrenoidosy  pri autoimunitných ochoreniach 
(diabetes – 1.typ, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, lupus, celiakia, skleróza multiplex, reumatoidná 
artritída, Hashimotova choroba...) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
atď. postupne vystúpať až na počet  5 – 5 – 5. Pri silnejších prejavoch detoxikácie je potrebné 
znížiť dávku chlorelly na polovicu a kontaktovať predajcu, od ktorého ste si produkty zakúpili. 
 
Zákaznícky servis na tel.č. 0911293191 

 

Deň Ráno Obed Večer 

1. – 3. 1 0 0 

4. – 6. 1 0 1 

7. – 9. 1 1 1 

10. – 12. 2 1 1 

13. – 15. 2 1 2 

16. – 18. 2 2 2 

19. – 21. 3 2 2 

22. – 24. 3 2 3 

25. – 27. 3 3 3 

28. – 30. 4 3 3 


