


AmbalajAmbalaj
• Denumire: Liquid Chlorophyll
• Marcă: CaliVita
• Segment: DETOXIFIERE
• 473 ml
• Porţie: 1linguriţă (5 ml) sau după 

recomandări
• Porţii per flacon: aprox. 95 
• Lansare: ianuarie 2007



Ce esteCe este LiquidLiquid ChlorophyllChlorophyll??
• Clorofila este indicată pentru fortificarea organismului, 

purificarea sângelui, precum şi pentru îmbunătăţirea stării 
generale de sănătate.

• Clorofila este unul din suplimentele alimentare cele mai 
remarcabile. Aceasta hrăneşte, curăţă, energizează şi fortifică 
în acelaşi timp. Este o sursă de sănătate neegalată de nici un 
alt supliment alimentar.

• Ajută la eliminarea toxinelor din organism, oferindu-i, în 
acelaşi timp, mineralele de care are nevoie.



Principalul ingredient:Principalul ingredient: alfalfaalfalfa
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Principalul ingredient:Principalul ingredient: alfalfaalfalfa
• Liquid Chlorophyll este un complex lichid special, 

derivat din frunze de alfalfa (lucernă) de cea mai înaltă 
calitate. Conţine clorofilă bogată în minerale, care ajută 
la refacerea ţesuturilor, purificarea sângelui, formarea de 
globule roşii, vindecarea ţesuturilor, asimilarea 
mineralelor, fortificarea organismului, deodorizarea 
internă şi neutralizarea agenţilor poluanţi din aer şi 
alimente.

• Frunzele de alfalfa conţin calciu, magneziu, fosfor, 
potasiu, plus toate vitaminele cunoscute. Mineralele se 
găsesc într-o proporţie echilibrată, ceea ce sprijină 
absorbţia. 



ClorofilaClorofila
• Clorofila este pigmentul verde închis din plante.
• În cadrul unui proces numit fotosinteză, clorofila

converteşte lumina solară în energie chimică,
eliberând oxigenul în atmosferă.

• Energia este apoi stocată în plante sub formă de 
carbohidraţi şi utilizată de animalele şi oamenii 
care consumă plantele respective.

• Astfel, energia ajunge în lanţul alimentar.



Istoria clorofileiIstoria clorofilei

• agent colorant
• deodorant intern şi apă de gură
• Nu demult, cercetătorii au descoperit că 

aceasta este o sursă naturală de 
magneziu şi alte câteva oligoelemente.



ClorofilaClorofila = = „sângele verde”„sângele verde”
• „sânge verde” şi „raze de soare oxigenate”
• compoziţie asemănătoare cu sângele uman
• Asigură un nivelul ridicat de oxigen, ca şi în 

sângele uman
• clorofila este aproape identică cu hemoglobina, 

pigmentul roşu din sânge
• diferenţa este că hemoglobina e compusă dintr-un 

complex de proteine care înconjoară un atom de 
fier, în timp ce clorofila este compusă dintr-un 
complex similar care înconjoară un atom de 
magneziu



ClorofilaClorofila

• întăreşte pereţii celulari
• are calităţi antiseptice
• are capacitatea de a ajuta ţesutul uman să 

combată şi să distrugă germenii patogeni
• întărind ţesutul, clorofila creşte rezistenţa 

celulelor împotriva bolilor şi, în acelaşi 
timp, inhibă dezvoltarea bacteriilor



UtilizareUtilizare
Internă
• Pentru menţinerea sănătăţii:

Adulţi: 1 linguriţă (sau după recomandări) de Liquid 
Chlorophyll zilnic, amestecată în apă sau suc.

• Copii peste 4 ani: O jumătate de linguriţă zilnic, în apă sau 
suc.

• Apă de gură & gargară:
Amestecaţi o lingură de Liquid Chlorophyll în jumătate de 
pahar de apă şi clătiţi-vă gura sau faceţi gargară.

Externă
• Înmuiaţi complet vata sau bandajele în Liquid Chlorophyll şi 

aplicaţi-le pe rană.



Indicaţii
Intern Extern

1 linguriţă pe zi sau după recomandări Ca apă de gură sau gargară Pentru răni şi ulcere

Ajută la purificarea sângelui Reduce inflamaţia amigdalelor Reduce durerile cauzate de inflamaţii

Elimină toxinele Reduce durerile cauzate de inflamaţii Accelerează vindecarea rănilor

Ajută în cazurile de anemie Curăţă dinţii şi gingiile Împiedică infectarea bacteriană a rănilor

Curăţă şi deodorizează ţesutul intestinal Îmbunătăţeşte funcţionarea căilor respiratorii 
superioare

Are efect benefic asupra ţesutului ulceros

Ajută la detoxifierea ficatului Ameliorează durerile de gât

Ajută la refacerea organismului după hepatită Reprezintă o excelentă gargară pentru gât

Ameliorează problemele de glicemie
(diabetul)

Ameliorează astmul

Ameliorează hemoroizii

Revitalizează sistemul vascular al membrelor 
inferioare

Elimină mirosurile neplăcute ale corpului

Reduce venele varicoase, stimulează 
producţia de lapte în timpul lactaţiei



CLOROCLOROFILELEFILELE, CLORO, CLOROFILINELE ŞI FILINELE ŞI 
PREVENIREA CANCERULUIPREVENIREA CANCERULUI
•  Studiile experimentale au demonstrat că clorofilina are şi 

proprietăţi anticarcinogene. Se ştie că, pentru a iniţia 
dezvoltarea cancerului, anumite substanţe (numite şi 
procarcinogeni) trebuie să fie mai întâi metabolizate şi 
transformate în carcinogeni activi, capabili să distrugă ADN-ul
sau alte molecule specifice în ţesuturile susceptibile. 
Deoarece pentru activarea unor procarcinogeni sunt necesare 
enzime din familia citocromi P450, inhibarea acestor citocromi
poate scădea riscul apariţiei anumitor tipuri de cancere induse 
chimic.

• Studiile in vitro indică faptul că clorofilina poate reduce 
activitatea citocromilor P450. Enzimele de biotransformare de 
faza a II-a ajută la eliminarea toxinelor potenţial periculoase şi 
a carcinogenilor din organism.

http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#procarcinogen
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#carcinogen
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#enzyme
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#cytochromeP450
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#biotransformation enzymes


CCLOROFILELE, CLOROFILINELE ŞI LOROFILELE, CLOROFILINELE ŞI 
PREVENIREA CANCERULUIPREVENIREA CANCERULUI
•  O altă posibilă explicaţie a mecanismului 

anticancerigen al unora dintre derivatele 
clorofilei este că acţionează ca molecule de 
interceptare pentru a bloca absorbţia 
aflatoxinelor şi a altor constituenţi cancerigeni
din alimentaţie. 

•  Când clorofilina este consumată în paralel cu 
un carcinogen, ea are rolul unei molecule de 
interceptare, formând un complex reversibil cu 
carcinogenul respectiv. Studiile ştiinţifice au 
confirmat faptul că clorofilina este o moleculă de 
interceptare.



CCLOROFILELE, CLOROFILINELE ŞI LOROFILELE, CLOROFILINELE ŞI 
PREVENIREA CANCERULUIPREVENIREA CANCERULUI
• Aflatoxina B1 (AFB1) este un carcinogen al ficatului 

produs de anumite specii de fungi care se găsesc în 
cerealele şi legumele putrede, cum ar fi porumbul, 
alunele şi soia. În zonele calde şi umede, unde cerealele 
nu sunt stocate corespunzător, un nivel ridicat de AFB1
alimentare este asociat cu creşterea riscului de apariţie a 
carcinoamelor hepatocelulare. În ficat, AFB1 este 
metabolizată într-un carcinogen capabil să lege ADN-ul 
şi să cauzeze mutaţii. În cazurile de cancer hepatic indus 
de AFB1 la animale, administrarea de clorofilă în paralel 
cu expunerea la AFB1 a redus semnificativ distrugerile 
ADN-ului cauzate de AFB1 (la păstrăvii curcubeu şi la 
cobai) şi, în funcţie de doză, a inhibat dezvoltarea 
cancerului de ficat (la păstrăvi).

http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#carcinogen
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#dna
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#mutation


CLOROCLOROFILINELE ŞI FILINELE ŞI 
DETOXIFIDETOXIFIEREAEREA
• Clorofilinele joacă un rol important şi în detoxifierea 

internă a organismului, pentru menţinerea vieţii şi 
sănătăţii. Prin detoxifiere internă se înţeleg toate 
procesele care neutralizează, transformă sau elimină 
toxinele din organism cu ajutorul unuia sau mai multe 
dintre sistemele de mai jos:

• Respirator – plămâni, bronhii, trahee, sinusuri şi fose 
nazale

• Gastrointestinal – stomac, ficat, vezică biliară, colon şi 
întregul tract gastrointestinal

• Urinar – rinichi, uretre şi vezică urinară
• Tegument şi glande – glande sudoripare, sebacee şi 

lacrimale
• Limfatic – canale şi noduli limfatici



De ce este importantDe ce este importantă ă funcţionarea funcţionarea 
adecvatadecvată ă a sistemelor de detoxifiere a a sistemelor de detoxifiere a 
organismuluiorganismului??
• Cu toţii suntem zilnic expuşi acţiunii toxinelor, şi nu doar 

din surse externe, ci şi interne. Sursele externe 
(exogene) şi cele interne (endogene) sunt căile obişnuite 
de intoxicare şi poluare a organismului. Toxicitatea 
apare în organism atunci când consumăm mai mult 
decât putem utiliza sau elimina. 

• Toxicitatea depinde de cantitatea, frecvenţa şi puterea 
toxinelor. 

• Toxinele pot provoca simptome imediate şi rapide, ca de 
exemplu unele pesticide sau droguri, dar cel mai adesea 
au efecte negative pe termen lung, cum ar fi cancerul de 
plămâni. 



Ce sunt toxineleCe sunt toxinele? ? 
• Orice substanţă care are un efect iritant şi/sau dăunător 

asupra organismului, ne periclitează sănătatea sau 
afectează funcţiile biochimice sau pe cele ale diferitelor 
organe. Toxinele pot apărea şi ca efect secundar al 
medicamentelor sau al unor tipare fiziologice anormale.

• Radicalii liberi cauzează iritarea, inflamarea, 
îmbătrânirea şi degenerarea ţesuturilor organismului.
Influenţele negative, psihice şi spirituale, precum şi 
emoţiile negative pot produce, de asemenea, toxine –
atât ca stresori, cât şi modificând fiziologia normală a 
organismului şi cauzând simptome specifice. 



CLOROCLOROFILINELE CA FILINELE CA 
DEODORANT DEODORANT INTERNINTERN
• Clorofilina poate fi, de asemenea, utilizată 

ca deodorant intern. În anii 1940 şi 1950 s-
a observat că aplicarea topică a clorofilei 
are efect deodorant asupra rănilor.

• Au fost raportate o serie de cazuri în care 
administrarea orală a clorofilei a redus 
mirosul fecalelor şi urinei la pacienţii cu 
incontinenţă.

http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#incontinence


CLOROCLOROFILINA ŞI FILINA ŞI 
VINDECAREA RVINDECAREA RĂĂNILORNILOR
• La sfârşitul anilor ‘40, o serie de studii pe bolnavii 

cu răni cu vindecare lentă, cum ar fi ulcerele 
vasculare şi ulcerele de decubit (escare), au 
demonstrat că aplicarea topică de clorofilă a fost 
mai eficientă decât alte tratamente folosite în mod 
obişnuit.

• La sfârşitul anilor ‘50, clorofilina a fost adăugată 
unguentelor cu papaină şi uree folosite pentru 
curăţirea chimică a rănilor, accelerarea vindecării 
acestora,reducerea inflamaţiei locale şi controlul 
mirosului. 



CLOROCLOROFILINA ŞI FILINA ŞI 
SUPLSUPLIMENTELE ALIMENTAREIMENTELE ALIMENTARE

• Suplimentul alimentar Liquid Chlorophyll conţine 
clorofilină (săruri de sodiu şi cupru ale clorofilei) 
extrasă din alfalfa. 

• Alfalfa este una din cele mai studiate plante şi una 
din cele mai adecvate surse de proteine, clorofilă, 
caroten, vitamine A (retinoli), D (calciferoli), E 
(tocoferoli), B6 (piridoxină), K (filochinonă) şi enzime 
digestive. 

• Datorită rădăcinilor sale adânci, care permit 
absorbţia mineralelor, alfalfa este o sursă excelentă 
de calciu, magneziu, fosfor, fier, potasiu şi 
oligoelemente. 



CLOROCLOROFILINA ŞI FILINA ŞI 
SUPLSUPLIMENTELE ALIMENTAREIMENTELE ALIMENTARE

• Alfalfa a fost utilizată de secole în întreaga lume 
pentru menţinerea sănătăţii şi întinerire. 

• Cercetările sugerează că aceasta poate 
neutraliza carcinogenii chimici din alimente în 
ficat şi intestinul subţire, înainte ca aceştia să se 
răspândească în organism pentru a-şi exercita 
efectul dăunător. 

• Ajută la îndepărtarea toxinelor şi la neutralizarea 
acizilor. 

• Fiind bogată în clorofilă şi nutrienţi, alcalinizează 
şi detoxifiază organismul, în special ficatul.



IMPORTANT!IMPORTANT!
• Clorofilele naturale nu sunt toxice şi clorofilinei nu i-a fost 

atribuit până acum nici un efect toxic.
• În urma administrării orale a clorofilinei, urina şi fecalele 

se pot colora în verde, iar limba în galben. 
• Administrarea orală de clorofilină poate cauza uneori 

diaree. 
• În urma administrării orale de clorofilină, testul gaiacol 

poate da rezultate fals pozitive.
• Deoarece siguranţa consumului de suplimente cu 

clorofilă şi clorofilină nu a fost testată la gravide şi la 
mamele care alăptează, acestea trebuie recomandate cu 
precauţie pe durata sarcinii şi lactaţiei. 

• Nu au fost raportate cazuri de supradozare.





ModalitateModalitate de de comandacomanda
Pentru a comanda acest produs, va rog sa accesati pagina:

http://www.terapii-naturiste.com/calivita/comanda-online-produse-naturiste.htm

Sau sa-mi dati un email

info@terapii-naturiste.com

Dan Paunescu

http://www.terapii-naturiste.com

http://www.terapii-naturiste.com/calivita/comanda-online-produse-naturiste.htm
mailto:info@terapii-naturiste.com
http://www.terapii-naturiste.com/
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