
Fytobell
®  Chlorella 1000 mg 

Ter versterking van alle lichaamsfuncties, ter verhoging van de vitaliteit, geeft energie! 
 
Samenstelling 
1 tablet bevat: 
1000 mg Chlorella (pyrenoïdosa) poeder  
vulstoffen: cellulose, plantaardig magnesiumstearaat 
 
Eigenschappen 
Chlorella heeft een hoge capaciteit om het lichaam te ontgiften, ondersteunt het 
ontgiftingsorgaan bij die taak en beschermt ook de cellen ervan tegen toxische elementen uit het 
voedsel, met inbegrip van zware metalen, speelt een hoofdrol bij de aanmaak van rode cellen en 
is ook reinigend. 
Naast het ontgiften van het lichaam wordt ook de spijsvertering geholpen, winderigheid verdwijnt 
en de darmflora worden hersteld zodat de darmtransit verbetert, de huid frisser wordt en de teint 
weer blaakt van natuurlijke gezondheid. 
Ook beschadigingen van de huid genezen sneller, doordat de celvernieuwing wordt 
gestimuleerd en beschadigde weefsels worden hersteld en vervangen. 
Vanwege het immuunversterkende effect wordt ook de overgevoeligheid voor allerlei stoffen 
duidelijk verminderd: dierenhaar, schimmels, pollen, stof enz... 
Chlorella helpt eveneens bij de waterdrainage in het lichaam, drijft giftige stoffen af, is ontzurend 
en daardoor vermindert de belasting op de waterwegen, zodat ook de huid hiervan profiteert en 
wallen onder de ogen verminderen en verdwijnen.  
Wie last heeft van stress, een down gevoel en algehele vermoeidheid, zoals wel eens gebeurt 
na een winters probleem, knapt veel sneller op en zowel lichaam als geest voelen zich herboren. 
 
Aangewezen bij 
Ter versterking van alle lichaamsfuncties. Verhoogt de vitaliteit. 
 
Niet gebruiken bij   
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij het gebruik van dit middel zou moeten worden 
ontraden. 
Chlorella is een zoetwateralg in tegenstelling tot Spirulina, dat een zoutwateralg is. Chlorella 
belast het orgaan in de hals niet dat de stofwisseling ondersteunt.  
 

Nevenwerkingen   
Voor zover bekend geen. 
 

Gebruikswijze 
1 tot 3 tabletten per dag tijdens de maaltijden met wat water. 
 

Het middel is hoog gedoseerd en daarmee uniek in haar soort. Ze bevat namelijk 1000 mg 
Chlorella (pyrenoïdosa) poeder per tablet. De gemakkelijk opneembare mineraalverbindingen 
worden in het lichaam naar behoefte geassimileerd, waarbij de celstofwisseling sterk wordt 
ondersteund. 
 

Verpakking 
Tabletten voor oraal gebruik. PET-verpakking met 100 tabletten. CNK 2600-732 
Notificatie: PL 34/106 
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