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HMD CHLORELLA
HMD™ Chlorella είναι 100% φυσικό και χωρίς
τοξίνες!
350mg
(60 CAPS)

Η χλωρέλλα είναι μια υπερτροφή γνωστή για τα πολλά
οφέλη για την υγεία. Βοηθά στη δέσμευση μετάλλων,
καθαρίζει την κυκλοφορία του αίματος και έχει
αποδειχθεί ότι μειώνει τα ποσοστά σωματικού λίπους.

Η χλωρέλλα επιταχύνει την εξάλειψη των τοξινών και υποστηρίζει το σώμα σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
καθαρισμού.
Το HMD CHLORELLA περιέχει 100% χλωρέλλα και χωρίς τοξίνες! Έχει περάσει από πολλές διαδικασίες για να
διασφαλιστεί ότι δεν είναι μολυσμένο χλωρέλλα. Το πιστοποιητικό ανάλυσης μας δείχνει ότι το HMD ™ Chlorella είναι
εντελώς απαλλαγμένο από όλες τις τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με πολλές άλλες
μάρκες Chlorella που πωλούνται σήμερα στην αγορά και περιέχουν τοξικά βαρέα μέταλλα και άλλα χημικά επειδή το
Chlorella έχει φυσική τάση να απορροφά οποιουδήποτε είδους τοξίνες.
Το χλωρέλα είναι ένα πράσινο άλγη με ασυνήθιστα υψηλή περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη (το υψηλότερο από
οποιοδήποτε γνωστό φυτό), το οποίο δίνει στη χλωρέλλα το χαρακτηριστικό βαθύ σμαραγδένιο πράσινο χρώμα του.
Το χλωρέλλα είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά και ευεργετικές βιταμίνες. Περιέχει όλες τις βιταμίνες Β, βιταμίνες C
και E, αμινοξέα, β-καροτένιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, μερικά σπάνια ιχνοστοιχεία καθώς και
απαραίτητα λιπαρά οξέα. Επιπλέον, η έρευνα έχει δείξει ότι το χλωρέλλα μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη των PCBs
(τοξικές χημικές ουσίες), της διοξίνης, του μολύβδου, του υδραργύρου και άλλων βαρέων μετάλλων.

ΟΦΕΛΗ ΧΛΩΡΕΛΛΑ:
Το χλωρέλλα είναι μια υπερτροφή και είναι γνωστό για τα οφέλη για την υγεία. Είναι
γεμάτη με θρεπτικές ουσίες και ωφέλιμες βιταμίνες. Περιέχει όλες τις βιταμίνες Β,
βιταμίνες C και E, αμινοξέα, β-καροτένιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, ασβέστιο, μαγνήσιο,
κάλιο, σπάνια ιχνοστοιχεία καθώς και απαραίτητα λιπαρά οξέα. Το χλωρέλλα έχει
μέγεθος περίπου ενός ερυθροκυττάρου (2-10 μικρά) και έχει μεμβράνη πολυσακχαρίτη
που μπορεί να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες διοξίνης, μολύβδου, υδραργύρου και
άλλων τοξινών.

Αυτό είναι δυνατό επειδή το Chlorella περιέχει:
• Σποροπολίνη – μια ουσία που είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στη σύνδεση νευροτοξινών και πιο αποτελεσματική στη
σύνδεση τοξικών μετάλλων από οποιαδήποτε άλλη γνωστή φυσική ουσία
• Παράγοντας ανάπτυξης χλωρέλλα – αυτό έχει αποδειχθεί ότι απομακρύνει ορισμένα τοξικά μέταλλα σε μελέτες σε
ζώα
• Πορφυρίνες – αυτές έχουν ισχυρό δεσμευτικό μέταλλο
• Χλωροφύλλη – αυτό ενεργοποιεί τους υποδοχείς στον πυρήνα του κυττάρου
που είναι τελικά υπεύθυνοι για την αποτοξίνωση
Το χλωρέλλα έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην αποτοξίνωση:
• Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) – αυτά είναι χημικά που είναι πολύ
επικρατέστερα στο περιβάλλον και χρησιμοποιούνται για ψυκτικά μέσα και λιπαντικά
σε ηλεκτρικό εξοπλισμό, ως ρευστά ανταλλαγής θερμότητας και ως επιβραδυντικά
φλόγας.
• ∆ΙΟΞΙΝΕΣ – αυτές οι χημικές ουσίες είναι γνωστοί ρύποι που παράγονται μέσω της
καύσης, της λεύκανσης χλωρίου και ορισμένων διαδικασιών παραγωγής. Είναι
ιδιαίτερα τοξικά και δυστυχώς πολύ διαδεδομένα. Το χλωρέλλα έχει αποδειχθεί ότι
αναστέλλει την απορρόφηση της διοξίνης καθώς και την επιτάχυνση της έκκρισης.
• Βαρέα Μέταλλα – Τα πειράματα των βαρέων μετάλλων έδειξαν ότι το χλωρέλλα μπορεί να βοηθήσει στην αποβολή του
καδμίου, του αρσενικού και του υδραργύρου, καθώς και στη μείωση των τοξικών επιδράσεων που προκαλούνται από
αυτά τα μέταλλα.
Το χλωρέλλα είναι η απάντηση της φύσης στα συμπληρώματα πολυβιταμινών, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα
θρεπτικών ουσιών σε μια βίο-διαθέσιμη μορφή με τέλεια συνέργεια. Τα οφέλη του χλωρέλλα το καθιστούν ιδανικό
εργαλείο για την αποτοξίνωση του σώματος. Το ινώδες εξωτερικό κυτταρικό τοίχωμά του συνδέεται με βαρέα μέταλλα
και παρασιτοκτόνα που συσσωρεύονται στο σώμα και τα απομακρύνει. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε χλωροφύλλη το
καθιστά ιδανικό καθαριστικό για το αίμα και τα κανάλια απομάκρυνσης, διασφαλίζοντας ότι τα μεταβολικά απόβλητα
μεταφέρονται μακριά από τους ιστούς.

ΑΛΛΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΕΛΛΑ

Το ΧΛΩΡΕΛΛΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ:
Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of
Medicinal Food, διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι
ερευνητές στο Κιότο της Ιαπωνίας έδιναν το χλωρέλλα σε
17 άτομα με παράγοντες υψηλού κινδύνου για ασθένειες,
που σχετίζονταν με τον τρόπο ζωής 17 υγιή ατόμων σε
περίοδο 16 εβδομάδων. ∆ιεξήγαγαν βιοχημικές εξετάσεις
αίματος και ανάλυση έκφρασης προφίλ γονιδίου πριν και
μετά τη χορήγηση του χλωρέλλα. Επιβεβαίωσαν ότι και
στις δύο ομάδες, η πρόσληψη χλωρέλλα είχε ως
αποτέλεσμα αισθητές μειώσεις των ποσοστών
σωματικού λίπους, ολικής χοληστερόλης στον ορό και
επιπέδων της γλυκόζης αίματος νηστείας.

* PERFECT CHLORELLA HEALTH BENEFITS *
BOOSTS THE IMMUNE SYSTEM
IMPROVES DIGESTION
DETOXIFIES THE BODY BY REMOVING HEAVY METALS
IMPROVES LIVER AND BRAIN FUNCTIONS
ALLEVIATES CONSTIPATION
RELIEVES THE PAIN OF ARTHRITIS
INCREASES ENERGY AND ENDURANCE
PROMOTES GROWTH AND REPAIR OF TISSUES

Το χλωρέλλα είναι ένα ισχυρό έναντι του καρκίνου του εντέρου:
Το χλωρέλλα διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα και την παραγωγή ιντερφερόνης, μια από τις μεγαλύτερες φυσικές
άμυνες του οργανισμού κατά του καρκίνου. Η αυξημένη παραγωγή ιντερφερόνης πιστεύεται ότι διεγείρει τα μακροφάγα,
τα Τ-κύτταρα και τον παράγοντα νέκρωσης όγκου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό σύστημα να είναι σε θέση
να καταπολεμήσει τους ξένους εισβολείς είτε πρόκειται για ιούς, βακτήρια, χημικές ή ξένες πρωτεΐνες. Ο μηχανισμός
αποκατάστασης DNA του χλωρέλλα έχει τεκμηριωθεί.
Πολλές μελέτες σε ζώα έχουν τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα του χλωρέλλα κατά του καρκίνου. Μία τέτοια
μελέτη περιελάμβανε ποντίκια που έλαβαν χλωρέλλα πριν μεταμοσχευθούν με όγκους του μαστού. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ποσοστό επιβίωσης 70 % στην ομάδα που έλαβε τροφή με χλωρέλλα έναντι ενός ποσοστού επιβίωσης της ομάδας
ελέγχου που δεν έλαβε χλωρέλλα.
Σε μια άλλη μελέτη, δεκαπέντε ασθενείς με γλοιοβλάστωμα υποβλήθηκαν σε θεραπεία με υψηλά επίπεδα χλωρέλλα, σε
ορισμένες περιπτώσεις σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία και ακτινοβολία. (Το γλοιοβλάστωμα είναι ο τύπος του
θανατηφόρου όγκου του εγκεφάλου που πρόσφατα διαγνώστηκε στον γερουσιαστή Kennedy). Η υγεία και το
ανοσοποιητικό σύστημα αυξήθηκαν αμέσως, και το 40% αυτών επιβίωσε για άλλα δύο χρόνια. Το γενικό ποσοστό
επιβίωσης δύο ετών για αυτόν τον τύπο καρκίνου είναι μόνο 10%.

ΤΟ ΧΛΩΡΕΛΛΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ UVB ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ:
Ένα άρθρο στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα της ∆ερματολογίας αναφέρει ότι το χλωρέλλα καταστέλλει την αποικοδόμηση
του κολλαγόνου που προκαλείται συνήθως από τις ακτίνες UVB. Η ακτινοβολία UVB είναι γνωστή ότι βλάπτει το
ανθρώπινο δέρμα, επηρεάζει τον τόνο και την ελαστικότητα του δέρματος και οδηγεί σε πρόωρη γήρανση. Η κατάποση
του χλωρέλλα έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει αυτή τη δραστηριότητα.
Το χλωρέλλα μειώνει τη διοξίνη αλλά αυξάνει τη συγκέντρωση ανοσοσφαιρίνης στο μητρικό γάλα:
Ένα από τα μεγάλα σημεία πωλήσεων για τη χρήση βρεφικής συνταγής αντί του μητρικού γάλακτος ήταν ότι το μητρικό
γάλα περιέχει επικίνδυνα επίπεδα διοξίνης. Μια μελέτη που αναφέρθηκε στην έκδοση του Μαρτίου 2007 της Journal of
Medicinal Food ανέλυσε τα επίπεδα διοξίνης στο μητρικό γάλα και στα δείγματα μητρικού αίματος από 35 έγκυες
γυναίκες στην Ιαπωνία. Μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις ανοσοσφαιρίνης Α (IgA) στο μητρικό γάλα και διερευνήθηκαν
συσχετισμοί με συγκεντρώσεις διοξίνης. Επιπλέον, 18 από τις 35 γυναίκες έλαβαν συμπληρώματα χλωρέλλα κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης και ερευνήθηκαν οι επιδράσεις τους στις συγκεντρώσεις διοξίνης και IgA στο μητρικό γάλα.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που έλαβαν χλωρέλλα είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα διοξίνης, αλλά
πολύ υψηλότερα επίπεδα IgA στο μητρικό γάλα τους. Αυξημένα επίπεδα IgA στο μητρικό γάλα συμβάλλουν στη μείωση
του κινδύνου μόλυνσης στα θηλάζοντα βρέφη.

Το χλωρέλλα βοηθάει στην ισορροπία του pH του σώματος:
Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι οι ασθένειες αρχίζουν και ευδοκιμούν σε ένα όξινο περιβάλλον σώματος. Κάθε δίαιτα
που είναι ανεπαρκής σε φρούτα και λαχανικά θα είναι όξινη στη φύση. Η κατανάλωση αναψυκτικών και μεταποιημένων
ποτών φρούτων είναι ιδιαίτερα όξινα, όπως είναι οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε κρέας και μη καλλιεργούμενα
γαλακτοκομικά προϊόντα.
Η σωστή ισορροπία του pH είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και το σώμα βρίσκεται σε μεγάλο μήκος για να
διατηρήσει ένα υγιές επίπεδο pH, τραβώντας τα αλκαλικά μέταλλα έξω από τα οστά για να αποφευχθεί οποιαδήποτε
υπερβολική οξύτητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κατανάλωση αναψυκτικών συνδέεται με την οστεοπόρωση.
Το χλωρέλλα είναι ένα αλκαλικό φαγητό, που σημαίνει ότι μετριάζει την οξύτητα. Αυτό προάγει την αυξημένη οστική
μάζα δεδομένου ότι ο οργανισμός δεν θυσιάζει ορυκτά από τα οστά για να δημιουργήσει την κατάλληλη όξινη / αλκαλική
ισορροπία. Επομένως, η μεταβολική λειτουργία βελτιώνεται. Η κατανάλωση αλκαλικών τροφίμων έχει συνδεθεί με
βελτιωμένη ανοσολογική λειτουργία, νεφρική λειτουργία, υψηλότερα επίπεδα ενέργειας και χαμηλότερα επίπεδα
αλλεργικής αντίδρασης.

HMD™ ULTIMATE DETOX PACK
Το χλωρέλλα, από μόνο του, δεν είναι ένας ενδοκυτταρικός
χηλικός παράγοντας, οπότε δεν θα τραβήξει βαρέα μέταλλα από τα
κύτταρα. Θα παραλάβει μόνο βαρέα μέταλλα και άλλες τοξίνες από
το εξωτερικό του κυττάρου, είτε από το μεσέγχυμα είτε από το
έντερο και θα θυσιάσει από το σώμα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συστήνουμε το HMD ™ ULTIMATE
DETOX PACK για τη χηλικοποίηση, την κινητοποίηση και την
εξάλειψη των τοξινών από το σώμα. Είναι πραγματικά ένα απόλυτο
πακέτο αποτοξίνωσης με πολλούς τρόπους, καθώς το HMD ™ θα
χηλύνει μέταλλα από τα κύτταρα, ενώ το HMD ™ LAVAGE, το οποίο
είναι ένα φάρμακο αποστράγγισης βοτάνων, θα ανοίξει τα όργανα
αποτοξίνωσης, επιτρέποντας έτσι την εξάλειψη των τοξινών στο
Ίδια στιγμή. Το HMD ™ CHLORELLA έρχεται έπειτα και "σκουπίζει"
τα θραύσματα, "το βουρτσίζει" έξω από το σώμα.

Find out about dosages on the DOSAGE GUIDELINES page, as well as follow our ULTIMATE DETOX DIET page.
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