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CHLORELLA 

Registro: Isento de Registro conforme 
Resolução RDC nº27/10. 

Código de barras nº:  7898171287732 

Embalagem:  Plástica. 

Apresentação comercializada:  Frasco 
plástico contendo 60 cápsulas + 10 grátis, de 
400 mg. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
A Chlorella é uma alga de água doce, importante 
fonte de clorofila. Além disso, é um alimento 
com alta concentração de nutrientes, entre eles: 
proteínas, minerais, aminoácidos, enzimas, 
polissacarídeos, fibras e vitaminas. 
 
A clorofila e seus derivados estimulam a 
formação de glóbulos vermelhos, afetam a 
nutrição e influenciam o metabolismo. 
 
Dentre as enzimas, existem importantes enzimas 
digestivas. 
 
Alguns dos polissacarídeos são: galactose, xilose, 
ramnose e arabinose, que foram descobertos 
como cruciais para melhorar o sistema 
imunológico, a capacidade das células de se 
comunicarem e na identificação de corpos 
estranhos pelos linfócitos. 
 
É rica em ácidos nucleicos - bons para o 
crescimento e antienvelhecimento. 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 12 kcal=50 kJ 0% 

Proteínas 3 g 6% 

Vitamina A 240 mcg RE  40% 

Vitamina B1 0,3 mg 25 % 

Vitamina B2 0,3 mg 21% 

Vitamina B12 0,8 mcg 33% 

Biotina 6 mcg 20% 

Ácido fólico 90 mcg 37% 

Ferro 2,8 mcg 20% 

Fosfóro 201 mg 29% 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção  de 4,8 g ( 12 cápsulas):  

* %Valores diários com base em uma dieta de 2000 
kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou  menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. 

Ingredientes: 
 
Chlorella pyrenoidosa em pó. Cápsula: gelatina 
(gelificante) e glicerina (umectante). 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir de 1 a 4 cápsulas, 3 vezes ao dia, 
juntamente com 200 mL (1 copo) de água. 
 
Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15-30°C), protegido 

da luz e umidade. 
 
Informações importantes: 
 
• Ministério da Saúde adverte: Não existe 

evidências científicas comprovadas de que 
este alimento previna, trate ou cure doenças. 
 

• Gestantes, nutrizes e crianças de até 3 (três) 
anos, somente devem consumir este produto 
sob orientação de nutricionistas ou médicos. 
 

• Não contém glúten. 
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