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WERKINGWERKINGWERKINGWERKING 
Chlorella is een ééncellige groene zoetwateralg die in grote mate zonlicht absorbeert, het bevat zeer veel chlorofyl 
en de fotosynthese draait op volle toeren. Met name in Japan is het een populair product, waar het 
“geconcentreerd zonlicht” wordt genoemd en het het best verkopende voedingssuplement is geworden. Het 
intense fotosynthese-proces, zorgt dat chlorella zich zeer snel vermenigvuldigt. Iedere cel deelt zich binnen 20 uur in 
vier nieuwe cellen. Medeverantwoordelijk voor deze snelle groei is een unieke groeifactor, die alleen in chlorella 
wordt aangetroffen en die ook een belangrijke activator blijkt te zijn van diverse processen in het menselijk lichaam: 
CGF (Chlorella Growth Factor).  
 
Chlorella is een zeer rijke bron van nucleïnezuren. Laboratoriumanalyses van de Japanse wetenschapper Dr. 
Minchinori Kimura wijzen op 10% RNA en 3% DNA, wat zeventien maal meer DNA en RNA is dan sardientjes bevatten, 
die al als één van de rijkste bronnen worden beschouwd. De grote hoeveelheid nucleïnezuren, evenals CGF, 
stimuleren de regeneratieve processen in het lichaam. Naarmate de mens ouder wordt, wordt de celstofwisseling 
steeds langzamer en treedt steeds meer beschadiging op van genetisch materiaal terwijl het regeneratievermogen 
minder wordt. Wanneer we dan een voldoende inname hebben van voedsel rijk aan DNA en RNA helpt dat ons 
eigen cellulair DNA en RNA te beschermen en kunnen de enzymen en eiwtten worden geproduceerd die nodig zijn 
voor het optimaal functioneren van de cel. Suppletie met nucleïnezuren staat in de belangstelling in de 
immunologie, vanwege de verhoogde behoefte aan nucleïnezuren bij infectie en verwonding. Chlorella blijkt ook 
effectief te zijn bij maag- en duodenumzweren.  
 
Chlorella bevat meer chlorofyl dan enige andere bekende plant. Het bevat 2% chlorofyl, wat 5-10 keer de 
hoeveelheid is in Spirulina en 10 keer de hoeveelheid in alfalfa. Chlorofyl stimuleert de groei, het metabolisme, de 
celademhaling en de synthese van rode bloedcellen. Chlorofyl heeft een moleculaire structuur die sterk verwant is 
met hemoglobine, met in plaats van het ijzermolecule een magnesiummolecule. Vanwege deze structurele 
verwantschap heeft chlorofyl het vermogen om zuurstof direct de bloedstroom in te krijgen. Chlorofyl heeft 
eveneens krachtige detoxificerende eigenschappen. Het bindt schadelijke chemicaliën en reinigt het lichaam. Al 
vele jaren wordt chlorofyl ingezet ter preventie van een slechte adem en onaangename lichaamsgeuren. 
 
Door de sterke buitenste celwand van chlorella, onderscheidt chlorella zich van andere groene algen, zoals 
spirulina. Deze celwand heeft de eigenschap dat het zware metalen, pesticiden en toxines als PCB’s en dioxines 
bindt en het lichaam uitdrijft. Daarnaast zet de celwand, samen met CGF, de witte bloedcellen aan tot de 
productie van interferon, wat een immuunstimulerend effect heeft (met name op T-cellen en macrofagen). 
 
De sterke celwandcomponenten van chlorella functioneren tevens als voedingsvezels en stimuleren de 
darmperistaltiek evenals de groei van een gezonde darmflora. 
 
Chlorella is een belangrijke basische voedselbron. Het staat al geruime tijd in de belangstelling als geconcentreerd 
supervoedsel. Chlorella bevat alle essentiële nutriënten, inclusief hoge concentraties plantaardig eiwit (60%!), vezels, 
biologisch beschikbare vitaminen en mineralen en daarnaast chlorofyl, nucleïnezuren en carotenoïden (met name 
bètacaroteen en luteïne). Chlorella is één van de meest geconcentreerde bronnen van bètacaroteen, calcium, 
magnesium en zink die er is. In zowel de Verenigde-Staten als de voormalige Sovjet-Unie is chlorella onderzocht als 
ruimtevoedsel en voor gebruik als zuurstofgenerator bij langdurige ruimtereizen. Chlorella is dan ook de meest 
onderzochte alg ter wereld. 
 
INDICATIESINDICATIESINDICATIESINDICATIES 

● immuunstimulatie  
● regeneratie  
● detoxificatie  
● groeistoornissen  
● halitose  
● verbetering van eetlust en constipatie  
● hypercholesterolemie (verlaging van cholesterol en triglyceriden)  
● hypertensie  

 
CONTRACONTRACONTRACONTRA----INDICATIESINDICATIESINDICATIESINDICATIES 
In de aangegeven doseringen zijn van chlorella geen contra-indicaties bekend. 
 



 
BIJWERKINGENBIJWERKINGENBIJWERKINGENBIJWERKINGEN 
Voor zover bekend veroorzaakt chlorella in de aangegeven dosering geen bijwerkingen. 
 
INTERACTIESINTERACTIESINTERACTIESINTERACTIES 
Interacties met reguliere of natuurgeneesmiddelen zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige. 
 
DOSERINGDOSERINGDOSERINGDOSERING 
Dosering naar behoefte. Een gebruikelijke dosering is 500-2000 mg chlorella poeder (gebroken celwand) per dag. 
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