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LIV CLOROFILA

Registro: Registro no M.S. nº 6.5204.0018.001-3

Código de barras nº: 7898171284915

Embalagem: Plástica. 

Apresentação comercializada: Embalagem de
plástica contendo 250 mL.

Prazo de validade: 12 meses. 

Introdução:

A clorofila é um grupo de pigmentos
fotossintéticos presente em plantas e algas,
responsável pela coloração verde. Fonte de ferro
e vitamina B12, a clorofila proporciona
benefícios ao organismo, pois possui
propriedade desintoxicante, nutritiva,
revigorante e antioxidante.

A clorofila é uma molécula que dá as plantas
verdes seu pigmento. Também é responsável por
facilitar a fotossíntese, que envolve o uso de
energia da luz para converter água e dióxido de
carbono em glicose.

A clorofila é um componente essencial, que é
encontrado naturalmente nos vegetais verdes. O
composto ativo que se obtém da clorofila é a
clorofilina, substância solúvel em água que
conserva as propriedades da planta. As
moléculas de clorofila e de clorofilina são
estruturalmente muito similares à molécula de
hemoglobina. A diferença está no átomo central.



Quantidade por porção % VD (*) 

Ferro 2,96 mg 21%

Vitamina B12 2,4 µg 100%

Não contém quantidades significativas de valor
energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e
sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção 30 ml (3 colheres de sopa): 

No sangue humano, temos o ferro, na clorofila, o
magnésio. Para aumentar sua ingestão de
clorofila é necessário a ingestão de vegetais
verdes, todos os vegetais folhosos verdes, como
alface alface, espinafre e alho-poró, contêm
clorofila. Azeitonas verdes, brotos de alfafa e
trigo, ervilhas, brócolis, pimentão verde e algas
(clorella e espirulina) são outras fontes de
clorofila.

Ingredientes:

Algas desidratas em pó, conservante benzoato
de sódio, aroma idêntico ao natural de menta e
água purificada.

Sugestão de Uso:

Diluir uma porção de 10 mL (1 colher de sopa)
em 200 mL (1 copo) de água. Ingerir 3 (três)
vezes ao dia.

Conservação do produto:

• Temperatura ambiente (15 – 30°C), protegido
da luz e umidade.

• Após aberto, conservar sob refrigeração e
consumir em até 30 dias.

Informações importantes:

• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três)
anos , somente devem consumir o produto
sob orientação do médico ou nutricionista.

• Não contém glúten.
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* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000
kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.


