
Treść niniejszej ulotki ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie może być podstawą w terapii lekarskiej. Nie zastępuje konsultacji z lekarzem. 
Decyzje w wyżej wymienionych kwestiach należą do lekarza prowadzącego leczenie. EN/ERGREEN nie ponosi odpowiedzialności wynikającej 
ze stosowania informacji zawartej w tej ulotce. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie powielać.

Wyłączny dystrybutor: 
EVERGREEN 

tel.:  +48 71 344 47 87 e-mail: biuro@ever-green.com.pl
 +48 71 344 47 13 www.ever-green.com.pl

Znaczenie wyrazów
K-Chlorofil
Chlorofile to grupa związków chemicznych, występujących u roślin, alg i niektórych bakterii – tzw. 
fotosyntetyzujących. W budowie cząsteczki tej substancji kluczową rolę odgrywa atom magnezu, 
który zajmuje centralne położenie wśród innych pierwiastków (m.in. węgla). Chlorofil jest związa-
ny z energią słoneczną, często określa się go jako „sok słoneczny" lub „zielone słońce". W związku 
z jego dużym powinowactwem do tlenu (a co za tym idzie transportem tego pierwiastka w orga-
nizmie) nazywa się go „zieloną krwią" – jest to nawiązanie do ludzkiej hemoglobiny, do której pod 
względem budowy chemicznej jest bardzo podobny.

Fikocyjanina
Fikocyjanina to rodzaj białek fotosyntetycznych, współuczestniczących obok chlorofilu i karoteno-
idów w procesie fotosyntezy. Fikocyjanina występuje w krasnorostach i u sinic, nadając tym drugim 
charakterystyczne niebieskie zabarwienie.

PPAR
Receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów (ang. Peroxisome proliferator-activated re-
ceptors w skrócie PPAR) – grupa szeroko rozpowszechnionych w komórkach, steroidowych recep-
torów jądrowych. Regulują ekspresję licznych genów związanych z metabolizmem węglowodanów, 
tłuszczów i białek oraz z proliferacją różnych komórek, zapobiegają namnażaniu się komórek rako-
wych i osłabiają przebieg stanów zapalnych.
PPAR odgrywają rolę w metabolizmie lipidów i ich wewnątrzkomórko-
wych przemianach. Potwierdza się ich rolę w immunoregulacji. Mutacje 
tych receptorów mogą mieć znaczenie w cukrzycy, zespole metabo-
licznym i insulinooporności.

Produkt glonów znany jako Cryptomonadales® jest uprawiany na Tajwanie i sprzeda-
wany jest w Azji, Australii i Ameryce Północnej oraz w Polsce. Glony, o których mowa 
to szczep znany jako Chlorella Sorokiniana.

Chlorella Sorokiniana jest algami termopilnymi, które rosną w ciepłej wodzie w tem-
peraturach od 40 do 42°C. Większość szczepów Chlorella hoduje się w znacznie niż-
szych temperaturach, około 15-22°C.

Chlorella Sorokiniana to jedyne znane na świecie algi zawierające znaczące ilości 
wszystkich trzech naturalnie występujących Alpha, Beta i Gamma PPAR. 
Cryptomonadales® jest najlepszym gatunkiem pod względem jakości ze wszystkich 
rodzajów Chlorella Sorokiniana.

Czym jest Chlorella Cryptomonadales® Sorokiniana?
Cryptomonadales® (Chlorella Sorokiniana) jest najnowszym szczepem odkrytym w algach. Jest 
niebieską i zieloną, cienką, miękką ścianą glonów z pojedynczą komórką, świeżą wodą z unikal-
ną gamą składników odżywczych. Każda komórka kryptograficzna jest samowystarczalnym orga-
nizmem z wszystkimi funkcjami życiowymi rośliny, które zachodzą wewnątrz komórki. Rezultatem 
jest niezwykle bogate stężenie ważnych składników odżywczych w roślinie. Cryptomonadales® So-
rokiniana dostarcza ważnych witamin, minerałów i innych 
składników odżywczych, z których wiele może brakować 
w Twojej codziennej diecie. Jest w niej ponad 60 procent 
białka, prawie dwa razy więcej niż soja i siedem razy wię-
cej niż ryż! Co więcej, Cryptomonadales® zawiera wszyst-
kie niezbędne aminokwasy i kwasy tłuszczowe i jest jednym 
z najwyższych naturalnych źródeł chlorofilu (zielony pigment) 
i fikocyjaniny (niebieski pigment). Ponadto Cryptomonada-
les® zawiera wiele mikroskładników odżywczych, które nie 
występują w żadnym innym szczepie chlorelli, w tym znacz-
ne ilości wszystkich trzech naturalnych PPAR alfa, beta i gam-
ma (receptory aktywowane proliferatorem peroksysomów).

 Cryptomonadales® 
Chlorella Sorokiniana

Cryptomonadales® Chlorella Sorokiniana
 W naturalny sposób odtruwa organizm

 Normalizuje procesy metaboliczne organizmu (cukier, tłuszcze)

 Skutecznie oczyszcza organizm z toksyn, metali ciężkich, chemikaliów

 Wspomaga normalną perystaltykę jelit, usprawnia układ odpornościowy

 Pomaga neutralizować wolne rodniki – odmładza organizm

 Alga chlorella Cryptomonadales® Sorokiniana zapobiega zakażeniu wirusem H5N1 u ludzi

 Inicjuje unicestwienie komórek nowotworowych

 Zwiększa sprawność układu immunologicznego

 Obniża poziom cholesterolu we krwi, 
 zapobiega miażdżycy, chroni serce

 Neutralizuje zapach potu, 
 działa na nieświeży oddech

 Zapobiega namnażaniu się 
 drobnoustrojów i grzybów

Opracował Andrzej Słowiński.



Dlaczego Cryptomonadales® jest lepszy od jakiegokolwiek innego produktu 
Chlorella?
Cryptomonadales® – Chlorella Sorokiniana ma największą strawność i szybkość wchłaniania (95%) w ciągu 2 
godzin od spożycia. Ciekawą wiadomością jest to, że Cryptomonadales® Sorokiniana ma miękką zewnętrzną 
ścianę komórkową, dlatego też nie wymaga rozdrobnienia. Szybkość trawienia Cryptomonadales® jest niesa-
mowita – 95% w ciągu 1 do 2 godzin po jej pobraniu, a stopa pochłaniania wynosi ponad 90%!
Mniejsze przetwarzanie oznacza większe odżywianie. Większa szybkość trawienia w krótszym okresie ozna-
cza, że więcej składników odżywczych Cryptomonadales® wchłania się do organizmu. W ciągu pierwszych 
2 godzin po spożyciu Cryptomonadales® dostarcza do 30% więcej 
składników odżywczych niż jakikolwiek inny produkt chlorelli na świe-
cie. Każdy żywieniowy produkt żywnościowy jest tak dobry, jak jego 
zdolność do przyswojenia przez organizm.
Cryptomonadales® zawierają białka, węglowodany i nienasyco-
ne kwasy tłuszczowe, a ich stężenia są bardzo wysokie. Crypto-
monadales® to suplement zdrowej żywności, najbardziej kompletny 
i doskonały w XXI wieku. Jest królem wszelkiego rodzaju Chlorella.

Cryptomonadales® ma najwyższą zawartość Chlorofilu i fikocyjaniny
Unikalną cechą tego rzadkiego szczepu bogatego w odżywkę chlorelli sorokiniana są składniki zielone i niebie-
skie. Cryptomonadales® jest jednym z najbogatszych naturalnych źródeł chlorofilu i fikocyjaniny. Chlorofil jest 
zielonym pigmentem, który oczyszcza krew i tkanki. Fikocyjanina jest niebieskim pigmentem występującym 
TYLKO w Cryptomonadales®, którego nie mają inne gatunki chlorelli. Fikocyjanina jest doskonałym przeciwutle-
niaczem i chroni wątrobę i nerki. Cryptomonadales® zawiera wszystkie atrybuty preparatu Spirulina i Chlorella.

Naturalna zawartość PPAR znaleziona tylko w Cryptomonadales®

Cryptomonadales® jest jedyną znaną algą z pojedynczą komórką, która zawiera znaczące ilości wszyst-
kich trzech naturalnie występujących alpha, beta i gamma PPAR (receptorów aktywnych proliferatora pe-
roksysomów). Naturalne PPAR są uważane za najważniejsze cząsteczki żywności w XXI  wieku. Znalezione 
w komórkach Cryptomonadales® Chlorella Sorokiniana PPAR wykazują szerokie spektrum funkcji, takich jak 
normalizowanie procesów metabolicznych organizmu (takich jak cukier, tłuszcze itd.), utrzymywanie homeos-
tazy w organizmie, chemii i regulowanie zrównoważonego układu odpornościowego.

Zawartość CGF Cryptomonadales®

Cryptomonadales® zawiera Chlorella Growth Factor (do 4% wagowych CGF). CGF nie jest pojedynczą substancją, 
ale zawiera mieszaninę aminokwasów, witamin, cukrów i peptydów, szczególnie skoncentrowanych w kwasach 
nukleinowych RNA i DNA. Żywność bogata w kwasy nukleinowe jest znana z właściwości przeciw starzeniowych.

Dlaczego należy stosować Cryptomonadales®?
Oprócz innych cech, Cryptomonadales® jest jednym z najwyższych naturalnych źródeł DNA i RNA. Regularnie 
stosowany system Cryptomonadales® może pomóc Ci wyglądać młodziej i czuć się zdrowszym. Uważa się, że 
jakość kwasów nukleinowych Twojego ciała (DNA i RNA) pogarsza się szybko ze względu na zewnętrzne źródła, 
takie jak zanieczyszczenie środowiska, niezrównoważone diety i brak ćwiczeń. Prowadzi to do przedwczesne-
go starzenia się i mniej skutecznego metabolizmu. Co gorsza, produkcja DNA i RNA jest naturalnie ograniczo-
na w organizmie około dwudziestego roku życia, gdy organizm osiąga stan dojrzałości.

Naszą misją jest „Najlepszy Producent Chlorel-
la na Świecie”. 
Jako lider na rynku w branży Chlorella jesteśmy 
odpowiedzialni za zapewnienie najwyższej jakości 
i usługi naszym klientom. Będziemy zawsze dzia-
łać z najwyższymi standardami etycznymi, aby 
zapewnić najlepszą jakość produktu służącemu 
lepszemu życiu ludzi i poprawie ich stanu zdrowia.

Cztery wielkie powody, dla których 
Chlorella Sorokiniana Cryptomonadales® 
jest lepszy od innych chlorelli

Cryptomonadales® Chlorella jest jedynym znanym algiem z pojedynczą komórką, który zawiera znaczne ilości 
wszystkich trzech naturalnie występujących PPAR alfa, beta i gamma (receptory aktywowane proliferatorem 
peroksysomów). PPAR są uważane za najważniejsze cząsteczki żywności odkryte w XXI wieku. Znalezione 
w komórkach Cryptomonadales® Chlorella Sorokiniana, PPAR wykazują szerokie spektrum funkcji, takich jak 
normalizowanie procesów metabolicznych organizmu (cukier, tłuszcze itp.), utrzymywanie homeostazy w orga-
nizmie chemii, eliminacji komórek kancerogennych (np. płuca, żołądek, jelito grube) i regulowanie zrównowa-
żonego układu immunologicznego.

Cryptomonadales® Power Chlorella zawiera naturalnie dużą 
ilość CGF (do 4% wagowych Chlorella Growth Factor). CGF 
nie jest pojedynczą substancją, ale zawiera mieszaninę ami-
nokwasów, witamin, cukrów i peptydów, szczególnie skon-
centrowanych w kwasach nukleinowych RNA i DNA. Żywność 
bogata w kwasy nukleinowe jest znana z właściwości prze-
ciwstarzeniowych.

Szybkość trawienia Cryptomonadales® Chlorella jest niesamowita – 95% w ciągu 1 do 2 godzin po jej po-
braniu, a stopień absorpcji to prawie 95%. Mniejsze przetwarzanie oznacza większe odżywianie! Większa 
szybkość trawienia w krótszym czasie oznacza, że więcej składników odżywczych Cryptomonadales® Power 
Chlorella jest wchłaniana przez organizm. W ciągu pierwszych 2 godzin po spożyciu Cryptomonadales® Chlo-
rella dostarcza do 30% więcej pożywienia niż jakikolwiek inny produkt chlorelli na świecie. Każdy produkt jest 
tak dobry, jak jego zdolność do użycia przez organizm. To nie jest ilość chlorelli, którą przyjmujesz, ale kwota 
którą organizm potrafi strawić i wykorzystać, czyni tę różnicę.

Unikalną cechą tego rzadkiego szczepu bogatego w odżywkę chlorelli 
sorokiniana są składniki zielone i niebieskie. Cryptomonadales® Power Chlorella 
jest jednym z najbogatszych naturalnych źródeł chlorofilu i fikocyjaniny. Chloro-
fil jest zielonym pigmentem w chlorelli, który oczyszcza krew i tkanki. Fikocyjani-
na to niebieski pigment znaleziony TYLKO w Cryptomonadales® Chlorella, którego 
inne gatunki chlorelli nie mają w znacznych ilościach. Fikocyjanina jest doskonałym 
przeciwutleniaczem i pomaga chronić wątrobę i nerki.

(1) Szybkość trawienia i absorpcji w 95% – najwyższe wśród 
wszystkich 20 + różnych gatunków chlorelli.

(2) Wysoka zawartość chlorofilu i fikocyjaniny występują tylko 
w Cryptomonadales® Chlorella.

(3) PPAR: Wysoka zawartość PPAR znaleziona 
tylko w Cryptomonadales® Power Chlorella.

(4) CGF: zawartość Cryptomonadales® Power Chlorella.


