
CHLORELLA w ciąży i podczas karmienia piersią 

Gdy my, przyszłe mamy zachodzą w ciążę, ich ciało zaczyna produkować dodatkową krew dla 
rozwijającego się dziecka. 

Kobietom w ciąży zaleca się suplementację żelaza, kwasu foliowego i witaminy B12 aby utrzymać 
odpowiedni poziom czerwonych krwinek i odżywić organizm swój i dziecka. Niski poziom tych 
witamin i minerałów powoduje, że czujemy się słabe i zmęczone. 

Jedną z odpowiedzi na niski poziom żelaza, oraz kwasu foliowego jest zapewne chlorella 

Co do witaminy B12, której chlorella zawiera sporo są zdania podzielone. Jedni twierdzą, że to 
bezużyteczny dla człowieka analog, a inni uważają, że skoro trwały dysputy, czy chlorella/alga jest 
bardziej rośliną, czy zwierzęciem i ostatecznie zdecydowano, że rośliną, to jednak może jednak nie do 
końca. 

W każdym razie te zielone algi są idealne dla kobiet w ciąży, poprawiają parametry krwi i wzmacniają 
naczynia krwionośne. 

Trzy częste problemy, które spotykają kobiety w ciąży to: anemia, obrzęki i proteinuria czyli 

białkomocz 

Bez odpowiedniego odżywienia te przykre doznania mogą się utrzymywać 

Anemia oznacza niedokrwistość i charakteryzuje się zmniejszeniem poziomu krwinek czerwonych, lub 
niskiego poziomu hemoglobiny we krwi. Hemoglobina jest substancją wewnątrz krwinek czerwonych, 
które przenosi tlen z płuc do naczyń włosowatych. Gdy mamy anemię nasze organy nie dostają 
odpowiedniej ilości tlenu. Może to prowadzić do rozdrażnienia i zmęczenia. Poprzez uzupełnienie 
żelaza, organizm może generować więcej i bardziej efektywnie czerwone ciałka krwi i odpowiednio 
dotleniać narządy. 

Obrzęk oznacza gromadzenie się nadmiaru płynu w tkankach. W trakcie ciąży często zatrzymywana 
jest woda w organizmie. Kobiety mają skłonność do obrzęków głównie w trzecim trymestrze ciąży, 
gdy macica rośnie i wywiera coraz większy nacisk na żyły miednicy i large veins, którymi krew 
podróżuje z kończyn dolnych do serca. Ten powolny powrót krwi z kończyn dolnych do serca 
powoduje, że płyny dostają się z żył do tkanek kończyn dolnych, powodując obrzęki w okolicy kostek i 
stóp (dlatego czasem tak trudno wejść w ulubione buty). 

Proteinuria oznacza, że w moczu występuje nieprawidłowa ilość białka. Charakteryzuje się wyższym 
stężeniem albumin w moczu. Albumina jest głównym białkiem we krwi wspierającym krzepliwość 
krwi, chroniącym przed zakażeniem oraz regulującym poziom płynów w organizmie. Proteinuria jest 
wynikiem stanów zapalnych nerek, które nie są w stanie dobrze filtrować krwi (szczególnie jej 
większej ilości w ciąży) i przepuszczają białko z krwi do moczu. 

Jak chlorella może kobietom ciężarnym pomóc rozwiązać te wszystkie trzy 

problemy? 

W Szpitalu Nara Saiseikai w Nara w Japonii zostało przeprowadzone badanie wpływu chlorelli na krew 
kobiet w ciąży. Aby ocenić efekty suplementacji jedna grupa kobiet w ciąży otrzymywała chlorellę a 
grupa kontrolna nie. 

Założono, że duża ilość kwasu foliowego, żelaza i witaminy B12 (?) w chlorelli powinny pomóc 
zwalczyć anemię. W grupie kontrolnej znalazło się 38 kobiet – nie dostawały żadnych suplementów, 
druga licząca 32 kobiety otrzymywała 6 gramów chlorelli dziennie przez siedem tygodni, od 12 do 18 
tygodnia ciąży. 

W drugim i trzecim trymestrze ciąży, poziom anemii, mierzony stężeniem hemoglobiny, był istotnie 
niższy w grupie, która brała chlorellę. Znacznie niższy był w tej grupie również odsetek kobiet z 



obrzękiem. I to nie wszystko, także czynność serca i nerek była lepsza a poziom białka w moczu na 
normalnym poziomie. 

Wyniki doprowadziły zespół badawczy do oczywistych wniosków: „suplementacja chlorellą znacznie 
zmniejsza ryzyko anemii, białkomoczu i obrzęków.” Ponadto, chlorella jest „użytecznym źródłem 
naturalnego kwasu foliowego i żelaza dla kobiet w ciąży.” 

Warto również przytoczyć tu jeszcze jedno badanie – również przeprowadzone w Japonii w tym 
samym szpitalu, a dotyczące dioksyn w kobiecym mleku. 

Dioksyny to wyjątkowo toksyczne substancje o działaniu kancerogennym, utrudniające reprodukcję 
oraz obciążające układ odpornościowy. Dioksyny zaburzają działanie hormonów i tym samym mogą 
mieć negatywny wpływ na rozwijający się płód. Dioksyny powstają jako produkt uboczny różnych 
chemicznych procesów przemysłowych, ale także wskutek spalania drewna jak i innych związków 
organicznych. Potem dostają się do atmosfery, do wody i do gleby. 

Skąd się biorą w naszym organizmie? 

Dostarczamy je głównie spożywając pokarmy pochodzenia zwierzęcego – są w mięsie, jajach, rybach i 
owocach morza. W mleku wegetarianek i weganek są również spotykane, choć w nieco mniejszym 
stopniu. W Japonii dioksyny mają szczególne znaczenie ze względu na wysokie spożycie ryb, które są 
bardzo nimi skażone. 

Grupa japońskich badaczy zaniepokojonych poziomem dioksyn przedostających się do organizmu 
noworodków zbadała jak chlorella może pomóc kobietom w ciąży. 

Naukowcy zmierzyli poziom dioksyn u 44 kobiet w ciąży, analizując ich łożyska, krew pępowinową, 
mleko, krew i tłuszcz. Potem podzielili kobiety na dwie grupy. Jedna z grup rozpoczęła suplementację 
chlorellą podczas ciąży. Okazało się, że kobiety, które brały chlorellę miał 30% mniej dioksyn w mleku 
niż kobiety, które nie brały. 26% mniej dioksyn było także w ich krwi pępowinowej. 

Drugie podobne badanie dało jeszcze bardziej zachęcające wyniki. Kobiety spożywające regularnie 
chlorellę w ciąży miały nie tylko blisko 50% mniej dioksyn i innych zanieczyszczeń w mleku, w 
porównaniu do grupy kontrolnej, ale miały również dodatkowy prezent dla swoich dzieci. 

Ich mleko zawierało więcej przeciwciała immunoglobuliny A – czyli kluczowego elementu 
rozwijającego układ odpornościowy niemowląt. 

Biorąc pod uwagę wysoką zawartość białka, chlorofilu, witamin z grupy B, luteiny i innych 

niezbędnych witamin i minerałów chlorella zapewnia niesamowite spektrum żywienia dla 

rozwijającego się dziecka 

Powyższe badania wykazują, że jej prenatalny wpływ może być jeszcze większy. Jak przekonują 
naukowcy, chlorella może pomóc ograniczyć ilość dioksyn jakie wchłania organizm i pomaga wydalić 
je szybciej. 

W rezultacie, nie tylko my ale i nasze dziecko będzie narażone na mniej dioksyn. 

Więc jeśli chcemy uniknąć ciążowych niedogodności oraz oczyścić organizm swój i dziecka z dioksyn 
sięgnijmy po chlorellę. 

Źródła:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20013055  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17472477  

 

 

 

 



Co to jest chlorella? 

Michaelem Ravensthorp, który jest autorem bardzo popularnej strony Spiritfoods, przez którą 
promuje najzdrowsze pokarmy świata tak mówi o chlorelli: 

Mikro alga chlorella jest jednokomórkowym zielonym glonem, rosnącym w najbardziej 
nasłonecznionych częściach zbiorników słodkowodnych. Według dr Beth M. Ley, autora książki, 
Chlorella Ostateczna Zielona Żywność, jest jednym z najstarszych organizmów żywych na Ziemi i 
stanowiła źródło pożywienia przez tysiące lat. Jednak prawdziwe zrozumienie wartości odżywczych 
Chlorelli wyłoniły się dopiero w XX-tym wieku, gdy zachodni naukowcy zaczęli badać jego skład 
chemiczny. 

Jednak dopiero na początku XXI wieku, chlorella zyskała status „pożywienia”. 

Ten artykuł zawiera listę badań dowodzących, że zasłużyła sobie na to miano w pełni. 

Dlaczego akurat chlorella? 

Po pierwsze i najważniejsze, Chlorella jest bardzo gęsta w składniki odżywcze. Zawiera duże stężenia 
witamin i minerałów. 
Analiza widmowa zaświadczona przez „S” NutritionData „pokazuje, że 28 g suszonej chlorelli (1 uncja) 
zawiera 202 % żelaza (RDI- zalecanego dziennego spożycia), 287 % witaminy A (RDI), 133 % cynku 
(RDI), 33 % białka (RDI) i duże ilości witamin z grupy B, magnezu i fosforu. 
Zawiera także mniejsze ilości wapnia, oraz witamin C i E. 
Wiele z tych witamin i minerałów są antyoksydantami, które chronią nasz organizm przed działaniem 
niszczących komórki wolnych rodników, które z kolei strzegą nas od chorób zwyrodnieniowych. 
Wysoka zawartość białka w chlorelli sprawiła, że stało się szczególnie popularne wśród kulturystów 
jako suplement zdrowia, zwłaszcza wśród wegetariańskich kulturystów. 

Właściwości przeciwnowotworowe chlorelli 

Luty 1998, badanie opublikowane w czasopiśmie Cancer Immunology immunoterapii, na przykład, 
wykazało, że białko wydobyte z chlorelli może hamować rozprzestrzenianie się komórek 
nowotworowych u myszy. Badanie zostało podparte w późniejszym badaniu z 2009 roku 
opublikowanych w Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, które odkryło, że Chlorella ma 
„określone chemioprewencyjne skutki przez indukcję apoptozy/śmierci komórki nowotworowej.” 

Chlorella chroni przed cukrzycą 

Według badań opublikowanych w 2009, które były przeprowadzane na szczurach z cukrzycą, 
karmionych chlorellą, okazało się, że doświadczalnie, że miały one niższy poziom glukozy na czczo niż 
szczury, które nie były karmione chlorellą. Dodatkowo indeks HOMA (punktacja insulinooporności) 
był niższy u szczurów karmionych chlorellą. Oczywiście jakby ktoś pytał, chlorella posiada niski indeks 
glikemiczny. 
Chlorella zawiera wysoki poziom RNA/kwasów rybonukleinowych i DNA/kwasów 
deoksyrybonukleinowych. 
W swojej książce, Natural Healing Wisdom & Know How, Amy Rost zauważa, że chlorella może pomóc 
w pracy nadnerczy ze względu na jego wysoki poziom RNA i DNA. Te dwa kwasy nukleinowe, w 
połączeniu ze znaczną ilością aminokwasów, włókien i chlorofilu zawartych w chlorelli, mogą pomóc 
odmłodzić nasze nadnercza i oczyścić je z toksyn. Ponadto, zgodnie z tym co twierdzi badacz 
Dr.Bernarda Jensen, produkty bogate w kwasy nukleinowe mogą zwiększyć żywotność organizmu. 

Profilaktyka poważnych chorób 

Badanie z 2001 r. opublikowane w czasopiśmie terapii alternatywnych Zdrowie i medycyna wykazało, 
że chlorella może obniżać ciśnienie krwi, obniża poziom cholesterolu, przyspiesza gojenie się ran i 
zwiększa funkcjonalność układu immunologicznego. Te imponujące wyniki doprowadziły badaczy do 
wniosku: 



Potencjał chlorelli w celu złagodzenia objawów, poprawy jakości życia oraz normalizowania funkcji 
organizmu u pacjentów z fibromialgią, nadciśnieniem lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego 
sugeruje, że należy przeprowadzić jeszcze w większym zakresie i bardziej kompleksowe badania 
kliniczne. Może się okazać, że chlorella ma jeszcze większe znaczenie pro zdrowotne niż się 
przypuszcza. 

Źródła  
http://nutritiondata.self.com/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
http://science.naturalnews.com/  
 

Co z suplementacją chlorellą w okresie ciąży? 

Po pierwsze, nie jestem lekarzem i nie wolno mi niczego radzić. NIE WOLNO i nie radzę. Jeżeli już coś 
radzę, to udanie się do lekarza. 
Natomiast to co zauważyłam, taką pewną prawidłowość, to to, że kobietom w ciąży odradza się 
praktycznie wszystkiego, no może za wyjątkiem frytek. 

GDY kobieta zachodzi w ciążę, jej organizm zaczyna produkować dodatkową krew dla rozwijającego 
się płodu. 

Dlatego kobietom w ciąży zaleca się uzupełnienie żelaza, kwasu foliowego i witaminy B12, aby 
pomóc w podniesieniu poziomu czerwonych krwinek. Niski poziom tych witamin i składników 
mineralnych, są tym, co sprawia, że kobiety w ciąży czują się słabe i zmęczone. Oczywiście wszelkie 
suplementy są opcją o wiele gorszą, niż po prostu dostarczyć swojemu organizmowi odpowiednie 
pożywienie. I z tym wszyscy się zgodzą. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest właśnie chlorella, która 
oficjalnie, chociaż nie tak dawno temu, została uznana za pożywienie. 

Ciąży bardzo często towarzyszą trzy nieprzyjemne objawy. Mianowicie – niedokrwistość, obrzęki i 

białkomocz. Jeżeli kobieta nie wprowadzi odpowiedniego odżywiania, warunki te mogą się 

utrzymywać 

Niedokrwistość oznacza, po prostu „brak krwi ” i charakteryzuje się obniżeniem poziomu krwinek 
czerwonych lub niskim poziomem hemoglobiny we krwi. Hemoglobina jest substancją wewnątrz 
krwinek czerwonych , która przenosi tlen z płuc do naczyń włosowatych. Kiedy jest mało hemoglobiny 
organy nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu do prawidłowego funkcjonowania. To może 
prowadzić do podrażnień i zmęczenia. Uzupełnienie żelaza, sprawia, że ciało ludzkie może sprawniej 
generować więcej czerwonych krwinek i dostarczać więcej tlenu do narządów. 

Obrzęk oznacza, że zbiera się nadmiar płynu w tkance. W czasie ciąży, tego rodzaju pęcznienie 
występuje gdy ciało zatrzymuje wodę w tkankach. Kobiety mają skłonność do obrzęków głównie w 
trzecim trymestrze ciąży, gdy macica rośnie i wywiera presję na żyły miednicy, kiedy krew podróżuje z 
kończyn dolnych do serca. Przez co powrót krwi zostaje spowolniony, powodując obrzęki kostek i 
stóp. 

Białkomocz zaś oznacza, że mocz zawiera nieprawidłową ilość białka. Stan ten odczytuje się na 
podstawie wyższego niż normalne stężenie albuminy w moczu. Albumina jest głównym białkiem we 
krwi pomagającym odpowiedniemu poziomowi jej krzepnięcia, chroniącym przed zakażeniem i 
regulującym poziomu cieczy w organizmie. Białkomocz jest reakcją zapalną nerek, kiedy białko 
wycieka z krwi, przez filtry nerek do moczu. 

Czy chlorella jest w stanie pomóc kobietom w ciąży we wszystkich wymienionych powyżej 

niedomaganiach? 

Badanie populacyjne skutków działania chlorelli na krew kobiet w ciąży przeprowadzono w Szpitalu 

Nara Saiseikai w Nara w Japonii. 
Aby zobaczyć korzystne efekty żywienia z bliska, badacze dali jednej grupie ciężarnych japońskich 



kobiet suplement chlorella, a innej grupie jej nie podano. 
Duża ilość kwasu foliowego, żelaza i witaminy B12 (wprawdzie analogu, ale robione były badania, 
które wykazały, że spożycie innej formy B12 niejako aktywuje analogi) zawartych w chlorelli sprawiły, 
że poprawiła się niedokrwistość u kobiet w ciąży. Trzydzieści osiem kobiet umieszczono w grupie 
kontrolnej, a następnym trzydziestu dwóm podawano 6 gramów chlorelli dziennie przez siedem 
tygodni, w okresie ciąży, pomiędzy 12-tym, a 18-tym tygodniem. 

W drugim i trzecim trymestrze ciąży, odsetek niedokrwistości, mierzony na podstawie poziomu 
hemoglobiny był znacząco niższy w grupie, która uzupełniała pożywienie chlorellą. Proporcja kobiet z 
obrzękiem także znacząco się obniżyła w grupie, która otrzymywała chlorellę. Ale nie tylko to uległo 
poprawie, również praca serca i nerek była ogólnie lepsza w grupie z włączoną chlorellą, w tym 
poziom białka w moczu unormował się. 

Naukowcy podsumowali badanie, wyprowadzając oczywiste wnioski , że suplementacja chlorellą 
znacznie zmniejsza ryzyko związane z ciążą, takie jak niedokrwistość, białkomocz i obrzęki. Ponadto, 
chlorella jest bardzo dobrym źródłem naturalnego kwasu foliowego i żelaza dla kobiet w ciąży. 

Kobiety w ciąży, lub planujące ciążę powinny rozważyć chlorellę jako źródło zdrowego odżywiania dla 
nich i dla dziecka. 

Źródła: 
http://science.naturalnews.com/  
http://kidney.niddk.nih.gov/  
http://www.babycenter.com/  
 
 
 
 
Uwaga! 
Chlorella, zresztą jak każde nowe pożywienie może kogoś uczulić. Przyjmowanie chlorelli zaczynamy 
od jednej tabletki (0,5g) i przyzwyczajamy organizm do tego nowego pożywienia. W chlorelli znajduje 
się składnik, który może działać jak alergen i nazywa się feoforbidem i jest fotouczulaczem. Dlatego 
należy wybierać chlorellę o jak najniższym poziomie tego składnika. Polecam sprawdzoną chlorellę 
http://mymagicshop.shoppy.pl/Produkt/GF001-OrganicChlorellaPyrenoidosa  



Artykuły prasowe o Chlorelli 

Artykuł ukazał się w Trybunie Śląskiej (wrzesień'03) 

Chlorella - alga z przeszłością i z przyszłością 

W tym mikroskopijnym organizmie zamknięta jest niezwykła energia biologiczna.  
 
Z Elżbietą Sikorską - specjalistką do spraw żywienia - rozmawia Agnieszka Olędzka.  
 
- Ten niezwykły, zielony glon o nazwie chlorella przetrwał w środowisku wodnym zadziwiająco 

długo, bo co najmniej dwa i pół miliarda lat. Przez wieki zajmował ważną pozycję w jadłospisie 

Azjatów. Obecnie w Japonii spożycie chlorelli sięga 200 tysięcy ton rocznie i przewyższa czosnek 

oraz żeń-szeń. Jest ona na tamtym rynku najpopularniejszym suplementem leczniczym. Obecnie 

zdobywa rynek europejski. Co sprawia, że jest tak popularna? 

Nazwa chlorelli wywodzi się z łaciny i oznacza świeżą, drobną zieleń. Swój ciemnozielony kolor zawdzięcza 
chlorella dużej zawartości chlorofilu - najwyższej u poznanych dotychczas roślin. Ten maleńki, 
jednokomórkowy organizm widzialny jest jedynie przez mikroskop. 

- Poza zdumiewającą ilością składników odżywczych takich jak minerały, witaminy i aminokwasy posiada 
elementy, które odpowiadają za wzmocnienie systemu immunologicznego, poprawę pamięci, koncentracji 
oraz eliminację toksyn z organizmu. Jest niezwykle pomocna w schorzeniach chronicznych, takich jak 
reumatyzm, artretyzm, cukrzyca, zaburzenia ciśnienia, trawienia i wchłaniania, jak również w wirusowych i 
bakteryjnych infekcjach oraz grzybicach.  
- Zawiera więcej witaminy B12 niż wątroba wołowa...  
- ...i jest znakomitym, a jednocześnie niskokalorycznym źródłem tej witaminy. Także pod względem zawartości 
chlorofilu żadna roślina zielona nie może się równać z chlorellą. Przewyższa ona aż 50 razy lucernę, która jest 
najbogatszym, obecnie znanym, źródłem chlorofilu. Chlorofil odgrywa ważną rolę w leczeniu niedokrwistości.  
Odkryto także, że chlorella ma silne działanie przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe - pobudzając 
wytwarzanie interferonu w organizmie. Zawiera też ponad dwadzieścia różnych witamin i związków 
mineralnych. Jest, na przykład, bogatym źródłem karotenu (prowitaminy A), który usuwa uszkodzenia skóry 
powstałe w wyniku działania promieniowania ultrafioletowego, wzmacnia wzrok i zapobiega rozwojowi raka 
płuc. Ponadto występują w niej znaczące ilości żelaza, jodu, cynku i kobaltu. Ma tyle różnorodnych składników 
odżywczych, że można ją również bezpiecznie stosować w trakcie różnych diet lub postu jak i w celu pozbycia 
się nadwagi.  
 
- Można więc bezpiecznie poodchudzać się z chlorellą, nie obawiając się anemii i niedoborów w organizmie. 

Czy ta super-alga ma jakieś szkodliwe działanie?  
- Ma, i to bardzo, ale... dla bakterii i wirusów, które dostaną się do naszego organizmu. Chlorellin zawarty w 
chlorelli, działa jak naturalny antybiotyk. I - co ma ogromne znaczenie - w przeciwieństwie do aptecznych 
antybiotyków, zwalcza on bakterie patogenne, bez wprowadzania zmian w przyjaznej florze jelitowej. 
Syntetyczne antybiotyki często pociągają za sobą niepożądane skutki, ponieważ atakują z równą siłą 
pożyteczne jak i szkodliwe bakterie. Natomiast chlorella nie tylko nie niszczy dobrych bakterii, ale też 
powoduje, że, na przykład: Lactobacillus, najbardziej pożądana w jelitach bakteria, namnaża się cztery razy 
szybciej. Można więc powiedzieć, że chlorella działa na florę jelitową jak probiotyk sprzyjając wzrostowi 
potrzebnych mikroorganizmów.  
 
- Komu można byłoby polecić dietę z chlorellą?  

JAK DZIAŁA CHLORELLA?  

• korzystnie oddziałuje na  żołądkowo-jelitową błonę śluzową - naturalną barierę ochronną przeciwko 
szkodliwym substancjom  

• wiąże takie trucizny jak ciężkie metale (na przykład rtęć z amalgamatów czy kadm z papierosów itd.), 
jak również rozpuszczalniki, pestycydy, PCB itp.  



• stymuluje tworzenie specjalnych substancji produkowanych przez organizm, które powstrzymują 
infekcje 

• dostarcza organizmowi cennych substancji takich jak aminokwasy, witaminy, minerały, kwasy 
tłuszczowe  

• wspomaga  pracę makrofagów - komórek odpowiedzialnych za obronę organizmu przeciwko 
czynnikom patogennym  

 
- Wszystkim od niemowlaka po staruszka, a w szczególności tym, którzy cierpią na jakiekolwiek niedobory w 
organizmie, co przy dzisiejszej diecie opartej na wysoko przetworzonych i wyprodukowanych z udziałem 
chemii rolnej produktów dotyka większości naszego społeczeństwa. Szczególnie polecam wszystkim tym, 
którzy często zapadają na infekcje, cierpią na zmęczenie i nerwowość. Warto również wspomnieć o tym, że 
chlorella jest skuteczna w walce z nadciśnieniem. W wielu przypadkach problemy z wysokim ciśnieniem znikają 
po kilkumiesięcznym stosowaniu chlorelli. Przynosi także ulgę w chronicznych zaparciach i wzdęciach u około 
85 procent badanych osób.  
 
- Czy osobom zdrowym też można polecić chlorellę?  
- Tak, chociażby ze względu na niezwykłą zdolność chlorelli do eliminowania z organizmu zanieczyszczeń, 
szczególnie metali ciężkich, jak również organicznych środków czyszczących, środków owadobójczych, 
nawozów i wielu innych cywilizacyjnych toksyn . Błona komórkowa chlorelli nierozerwalnie wiąże toksyczne 
substancje z przewodu pokarmowego, dzięki czemu mogą one być wydalane z naszego organizmu. Można to 
dobroczynne działanie zaobserwować na podstawie badań nad kacem. Otóż okazuje się, że w 96 procent 
przypadków, testowani mogli uniknąć uczucia kaca po zażyciu 4 do 5 gram chlorelli przed spożyciem alkoholu.  
 
- Czyli, jeśli zjemy lub wypijemy coś, co czujemy, że może nam zaszkodzić, dobrze byłoby podbudować się 

chlorellą?  
- Tak, bowiem chlorella - jak już mówiłam - może zaabsorbować ogromną ilość różnych zanieczyszczeń. A w 
naszym przewodzie pokarmowym na pewno ich nie brakuje. Naukowcy naliczyli około 200 przeróżnych 
zanieczyszczeń, które dostają się codziennie do naszego przewodu pokarmowego. W krajach 
uprzemysłowionych ucieczka od nich jest niemożliwa.  
 
- Czy można przedawkować chlorellę?  
- Jedzenie przez długi czas kopiastych porcji najzdrowszej dla nas marchewki trzy razy dziennie też może 
spowodować tzw. przedawkowanie. W innym kontekście przedawkowanie chlorelli nie jest możliwe.  
 
- Czy dzieci i kobiety w ciąży lub w okresie karmienia piersią mogą zażywać chlorellę?  
- Tak! Chlorella wspiera prawidłowy wzrost i rozwój dzieci, a także w przypadku ciężarnych i karmiących ma 
bardzo sprzyjający wpływ na rozwój dziecka. Także alergicy bardzo dobrze tolerują chlorellę. Nie spotkałam się 
w literaturze medycznej z opisanym nietolerancji, czy wystąpienia alergii na chlorellę. Poza tym, tabletki 
chlorelli są suplementem całkowicie naturalnym, w 100 procentach złożonych z tego składnika, bez żadnych 
chemicznych poprawiaczy smaku czy zapachu, wypełniaczy, czy też lepiszczy.  
 
- Zbliża się sezon grypowy, czy chlorella może nam pomóc w przetrwaniu w zdrowiu?  
- Tak. Liczne badania dowiodły, że zażywanie chlorelli w codziennej dawce 2 gram, znacznie zmniejsza ryzyko 
zachorowania na grypę. A gdy już zachorujemy, w przypadku infekcji wirusowej, bezskuteczne jest branie 
antybiotyków, które działają przecież przeciwko bakteriom, a nie wirusom. Ponadto, przy okazji niszczą wiele 
pożytecznych i niezbędnych organizmowi szczepów. Antybiotyki mogą być efektywne w przypadku infekcji o 
podłożu bakteryjnym. Chlorella natomiast wspiera system obronny naszego organizmu przy produkcji takich 
substancji jak interferon, który pomaga w walce z wirusami. Odtruwa też z toksyn wytwarzanych przez wirusy. 
No i wzmacnia poprzez zawarte w niej mikroelementy i witaminy. Dzięki tym trzem właściwościom pomaga 
organizmowi zareagować na inwazję wirusa grypy.  



 

CHLORELLA W KUCHNI 

Zrównoważona dieta, bogata w odżywcze składniki jest pierwszym niezbędnym elementem na drodze do zdrowia 
i wspaniałej formy. Ale też nie sposób przecenić roli chlorelli, jako dodatku bilansującego dietę. Tym sposobem 
siedem milionów Japończyków w myśl wschodniej mądrości mówiącef, że zdrowie można uzyskać poprzez 
pokarm, spożywa chlorellę niemal codziennie.  
Chlorella może być używana jako rodzaj przyprawy. W Azji gama produktów opartych na chlorelli jest 
niezmiernie bogata: makarony i ciastka wzbogacone chlorellą są niezwykle cenione za ich wartości odżywcze. 
Ponadto w sklepach można nabyć wzbogacony chlorellą miód i nektar. W Stanach Zjednoczonych tzw. 
biodrinki na bazie chlorelli robią oszałamiającą karierę. Także dzieciom smakują potrawy, do których dodawana 
jest chlorella.  
 
Zielone puree ziemniaczane  
Zawsze zaskakuję swoich najmłodszych gości właśnie tym daniem!  
Składniki: 1 kg ziemniaków, 1 łyżka stołowa masła lub oleju tłoczonego na zimno, sól, pieprz, 2 do 4 gram 
chlorelli. Ziemniaki ugotować w osolonej wodzie i obrać z łupin. Dodać tłuszcz i ugnieść to wszystko dopóki 
masa nie stanie się kremowa. Dodać chlorelli, soli i pieprzu.  
 
Chlorellowy dressing do sałatek  
Idealny do sałatek, szczególnie tych z ogórków, pomidorów, papryki, awokado.  
Składniki: 100 ml oleju słonecznikowego, 50 ml oliwy z oliwek, 2 do 4 łyżek stołowych oleju z dyni, 2 do 3 łyżek 
stołowych octu winnego (można też zastąpić cytryną), 2 ząbki czosnku (zgniecione), sól, pieprz, 2 gramy 
chlorelli. Zmieszać wszystkie składniki, najlepiej trzepaczką. Dobrze jest na jakiś czas przed podaniem odstawić 
dressing do zmacerowania.  
 
Chlorella pesto  
(na 500 lub 800 gram spaghetti).  
Składniki: 4 do 5 ząbków czosnku, 1 łyżka stołowa ziarenek słonecznika, 100 ml oliwy z oliwek, 25 gram liści 
bazylii, 3 świeże pomidory, 1 pełna łyżka od herbaty soli, szczypta białego pieprzu, 4 do 5 gram chlorelli. Zgnieć 
czosnek i ziarna słonecznika w jedną masę. Zmieszać z 2 łyżkami stołowymi oliwy, najlepiej na zimno tłoczonej, 
posiekaną bazylią, aż do momentu, gdy całość nabierze jednolitego wyglądu. Dodać pozostały olej, chlorellę i 
znowu wymieszać. Obrać pomidory, pokroić drobno i dorzuć do pasty. Polać nią ugotowany makaron.  
 
Odświeżający napój energetyczny  
Doskonały na poprawienie koncentracji, również dla dwojga. Jeżeli czujesz się zmęczona/ny albo po prostu 

potrzebujesz orzeźwienia, ten napój na nowo przywróci ci dobrą kondycję!  
Składniki: 100 ml różowego soku grejpfrutowego, 2 banany, 4 do 6 kostek lodu, 2 gramy chlorelli. Wszystkie 
składniki wrzucić do miksera. Dobrze zmieszać, po czym wlać napój do szklanek. Można przyozdobić 
plasterkiem cytryny. 

 

Disclaimer: 
Informacje te służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych, dlatego zgodnie z 
obowiązującym prawem nigdy nie mogą zastąpić opinii pracownika służby zdrowia.  


