


Balenie

• Názov : Liquid Chlorophyll
• Obchodná značka: CaliVita
• Hlavná oblasť využitia – DETOXIKÁCIA
• Objem - 16 Oz. (473 ml)
• Aplikačná dávka 1-3 čaj. lyžičky (5 ml)



Čo je to Liquid Chlorophyll?

   Chlorophyll je špičkový prípravok na podporu zdravia,
   na posilnenie organizmu (najmä krvotvorby) a na celkové
   zlepšenie zdravia. 

    Je to potrava, čistič, energizátor a liečiteľ v jednom, 
    preto ako zdroj zdravia nemá konkurenta.

    
Pomáha telu pri očiste od toxínov, pričom mu súčasne 

dopĺňa potrebné minerálne látky.



Hlavná zložka: Alfalfa (lucerna)



Alfalfa (lucerna)

• Liquid Chlorophyll je špeciálny tekutý 
chlorofylový komplex, získaný z mladých 
listov lucerny. Okrem chlorofylu obsahuje 
množstvo minerálnych látok, s ktorými 
spolupracuje pri hojení a obnove tkanív, pri 
čistení krvi, tvorbe a výstavbe červených 
krviniek, pri posilnení  vnútornej očisty a 
neutralizácii škodlivín zo vzduchu a vody. 

• Listy lucerny (Alfalfa) obsahujú vápnik, 
horčík,  fosfor, a všetky vitamíny. Minerálne 
látky sú  rovnovážnom množstve, čo zvyšuje 
ich vstrebávanie. 



Chlorofyl
• chlorofyl je hlboký, tmavozelený pigment 

rastlín 
• v procese fotosyntézy chlorofyl premieňa 

svetelnú (slnečnú) energiu na chemickú 
energiu, pričom uvoľňuje do atmosféry kyslík 

• energia ostáva v rastlinách uložená vo forme 
cukrov a je využitá v potrave zvierat i ľudí

• toto je spôsob (cesta), ako vstupuje energia 
do potravinového reťazca. 



Vývoj poznatkov o účinkoch 
chlorofylu

• farbivo 
• vnútorný dezodorant a hygiena ústnej 

dutiny 
• prírodný zdroj horčíka a viacerých 

stopových prvkov  



Chlorofyl = „zelená krv”
• „zelená krv“ a  „okysličená slnečná energia" 
• podobná funkcia ako ľudská krv a vysoký 

obsah kyslíka
• chlorofyl sa podobá hemoglobínu – 
    „ červenému pigmentu“ v našej krvi 
• rozdiel je v tom, že hemoglobín sa skladá z 

proteínového komplexu, obkoleseného 
atómami železa, kým v chlorofyle je podobný 
komplex obkolesený atómami horčíka



Chlorohyll

• ovplyvňuje hrúbku a silu bunkových 
stien 

• má antiseptické vlastnosti 
• má schopnosť pomáhať ľudským 

tkanivám  pri identifikácii a usmrtení 
choroboplodných zárodkov 

• zvyšuje rezistenciu (odolnosť) buniek a 
tkanív voči chorobám a súčasne 
potláča a spomaľuje rast baktérií  



Užívanie / Použitie
 Vnútorne
• Pre celkovú podporu zdravia:

Dospelí: Denne 1-3 čajové lyžičky tekutého 
chlorofylu pridať do pohára vody alebo džúsu 

    Deti od 4 rokov: Denne ½ čajovej lyžičky vo 
vode, alebo džúse 

• Ako ústny dezodorant, resp. kloktadlo:
1 čajovú lyžičku do ½ pohára vody 

 Zvonka
• Navlhčiť bavlnenú tkaninu alebo obväz v 

tekutom chlorofyle a priložiť na poranené miesto



Oblasť využitia
Vnútorne: 1-3 čajové lyžičky 

denne

• Zlepšuje stavbu a počet krvných 
elementov 

• Neutralizuje toxíny
• Zmierňuje anémiu
• Čistí a deodorizuje črevné 

tkanivo
• Pomáha čistiť pečeň 
• Zmierňuje hepatitídu
• Zlepšuje priebeh diabetu
• Zmierňuje priebeh astmy 
• Upokojuje bolestivé hemoroidy
• Revitalizuje cievny systém nôh
• Zlepšuje varixy
• Eliminuje telesný zápach

       Ústny výplach

• Prináša úľavu pri 
zapálených mandliach

• Zmierňuje bolesť 
spôsobenú zápalom 

• Čistí zuby a ďasná
• Čistí nosné dutiny
• Prináša úľavu boľavému 

hrdlu
• Je výborným kloktadlom



Oblasť využitia

Zvonka – na rany a vredy

• Znižuje bolesť spôsobenú zápalom
• Pomáha rýchlejšie zhojiť odreniny 
• Potláča bakteriálnu infekciu v ranách
• Hojí zvredovatelé tkanivo 



CHLOROFYL,  CHLOROFYLÍNY A  
PREVENCIA RAKOVINY

• Experimentálne štúdie ukázali, že chlorofylíny majú tiež 
protirakovinové účinky. Je známe, že na iniciáciu 
rakovinového bujnenia musia byť niektoré chemické 
látky (tzv. prokarcinogény) najprv metabolicky zmenené 
na aktívne  karcinogény, ktoré sú schopné poškodiť DNA 
alebo iné špecifické molekuly v postihnutom tkanive.  
Enzýmy v cytochróme P450 sú potrebné na aktiváciu 
niektorých prokarcinogénov, preto inhibícia (potlačenie 
aktivity) enzýmov cytochrómu P450 môže znížiť riziko 
vzniku niektorých typov chemicky indukovanej rakoviny. 

• Štúdie in vitro indikujú, že chlorofylín môže znížiť aktivitu 
enzýmov cytochrómu P450. Fáza II. – biotransformácia 
enzýmov zvyšuje elimináciu potenciálne škodlivých 
toxínov a karcinogénov z tela. 



CHLOROFYL,  CHLOROFYLÍNY A  
PREVENCIA  RAKOVINY

Ďalším možným vysvetlením protirakovinového
pôsobenia niektorých derivátov chlorofylu je, že
účinkujú ako interceptorová molekula na zablokovanie
absorpcie aflatoxínov a iných rakovinotvorných látok z
potravy.
Keď bol chlorofylín podaný spolu s karcinogénom,
chlorofylín pôsobiaci ako interceptorová  molekula
vytvoril reverzibilný komplex s karcinogénom.
Štúdie tak potvrdili špecifický mechanizmus pôsobenia  
chlorofylínu  ako interceptorovej  molekuly. 



CHLOROFYL,  CHLOROFYLÍNY A  
PREVENCIA RAKOVINY

• Aflatoxin B1 (AFB1) je pečeňový karcinogén produkovaný 
určitými druhmi húb (plesní) prítomný v plesnivých zrnách a 
strukovinách, ako kukurica, burské oriešky a sójové zrná. V 
krajinách, kde je horúca klíma a nedostatočne kvalitné 
uskladnenie týchto zŕn, je vysoká hladina potravinového 
AFB1 spojená s vysokým rizikom hepatocelulárneho 
karcinómu. V pečeni je AFB1  zmetabolizovaný na 
karcinogén schopný viazať sa na  DNA a viesť k jej mutácii.

• V zvieracích modeloch, AFB1-indukujúci rakovinu 
pečene, mal túto schopnosť signifikantne zredkovanú, 
ak bol podávaný súčasne s chlorofylom. 



CHLOROFYLÍNY A DETOXIKÁCIA 

• Chlorophylíny hrajú významnú úlohu aj pri vnútornej 
detoxikácii organizmu, čím udržujú jeho zdravie. 
Proces vnútornej detoxikácie zahŕňa všetky procesy 
ktoré vedú k neutralizácii, transformácii a eliminácii 
toxínov z organizmu jedným, alebo viacerými z 
nasledujúcich systémov:

• Respiračný (dýchací) – pľúca, bronchy, hrtan, prínosové i 
nosové dutiny 

• Gastrointestinálny  (tráviaci) – pečeň, žlčník, črevo a celý GIT 
• Močový – obličky, močová trubica, močový mechúr  
• Kožný systém – mazové a potné žľazy, slzné žľazy  
• Lymfatický systém –- lymfatické cievy a uzly  



Prečo potrebujeme dobre fungujúce 
detoxikačné systémy?
• Denne sme vystavení toxínom nielen z vonkajších, ale aj 

z vnútorných zdrojov. Externé (exogénne) a interné 
(endogénne) zdroje majú spoločné cesty, ktorými  
intoxikujú, alebo zanášajú náš organizmus. Toxicita sa v 
našom tele prejaví vtedy, keď sa v ňom nahromadí viac 
toxínov ako je schopné zneškodniť (zneutralizovať) a 
vylúčiť.  

• Toxicita závisí od dávky, frekvencie a sily toxínov. 
• Toxíny môžu viesť k miernejšiemu a pomalšiemu, ale aj  

k rapídnemu nástupu symptómov (napr. niektoré 
pesticídy, či lieky); alebo k dlhodobo pretrvávajúcemu 
negatívnemu efektu, napr. expozícia azbestu vedie k 
vzniku pľúcnej rakoviny. 



Čo sú to toxíny? 
• Rôzne látky, ktoré vedú k podráždeniu a/alebo 

poškodeniu buniek nášho organizmu, ohrozujú naše  
zdravie, alebo negatívne ovplyvňujú biochemické 
procesy, či funkcie orgánov.  

• Voľné radikály spôsobujúce podráždenie, zápal, 
starnutie a degeneratívne zmeny tkanív v našom 
organizme.

• Negatívne psychické a duševné vplyvy, myšlienky a 
negatívne emócie môžu tiež pôsobiť ako toxíny – 
jednak vyvolaním stresu, jednak vyvolaním zmeny 
fyziologických procesov v tele a môžu viesť k 
výskytu špecifických symptómov. 



CHLOROFYLÍNY AKO  VNÚTORNÉ    
DEZODORANTY

• Chlorofylíny môžu byť využité aj ako 
interné dezodoranty (výsledky pozorovania 
z obdobia 1940-1950, pri ošetrovaní rán). 

• Boli publikované pozorovania, že orálna 
aplikácia chlorofylu znižuje močový a 
fekálny zápach u pacientov s 
inkontinenciou.



CHLOROFYLÍNY A HOJENIE RÁN  
• V období r. 1940 - 1950, boli sledované veľké 

súbory pacientov s ťažko liečiteľnými typmi 
rán, napr. vaskulárne vredy a dekubity 
(preležaniny), u ktorých lokálna aplikácia 
chlorofylu urýchlila hojenie oveľa 
efektívnejšie ako dovtedy používaná liečba. 
Na konci 50-tych rokov bol chlorofylín 
pridaný k papaínu a do mastí s obsahom 
urey, ktoré sa používali na chemické čistenie 
a ošetrenie rán aby sa zredukoval lokálny 
zápal, zlepšilo hojenie a zmiernil zápach z 
rán.  



CHLOROFYLÍN AKO POTRAVINOVÝ 
DOPLNOK  

• «Liquid Chlorophyll»  obsahuje chlorofylín 
(sodno/meďnatú soľ chlorofylu) extrahovanú z lucerny. 

• Lucerna (alfalfa) je jednou z najprebádanejších rastlín a 
jednou z najbohatších zdrojov proteínu, chlorofylu, 
karoténu, vitamínov A (retinol), D (kalciferol), E 
(tokoferol), B6 (pyridoxín), K a niektorých tráviacich 
enzýmov.  

• Vďaka tomu, že má hlboký koreňový systém, schopný 
dobre absorbovať minerálne látky, je lucerna dobrým 
zdrojom vápnika, horčíka, fosforu, železa, draslíka  a 
stopových prvkov.  



CHLOROFYLÍN AKO POTRAVINOVÝ 
DOPLNOK

• Lucerna bola už dávno známa svojim 
všeobecným podporným účinkom na ľudský 
organizmus.

• Až neskôr výskumy potvrdili jej schopnosť 
inaktivovať potravinové chemické 
karcinogény v pečeni a v tenkom čreve ešte 
predtým, ako môžu organizmus poškodiť.

• Lucerna pomáha tiež odstrániť toxíny a 
neutralizovať kyseliny. Je bohatá na 
chlorofyl a živiny, čím alkalizuje a detoxikuje 
telo, najmä pečeň.



Upozornenie!
• Prírodný chlorofyl nemá žiadne toxické účinky, preto ani 

jeho deriváty – chlorofylíny nemôžu byť toxické. 
• Ak sa užíva orálne (ústami), môže sfarbiť moč a fekálie 

do zelena, a môže spôsobiť žltkasté, alebo tmavšie 
sfarbenie jazyka.   

• V niektorých prípadoch boli tiež pozorované 
hnačkovitejšie stolice. 

• Pri orálnom užívaní môže dôjsť k falošne pozitívnym 
výsledkom pri testoch na zistenie okultného krvácania. 

• Vzhľadom na to, že neboli robené testy bezpečného 
užívania chorofylu a chlorofilínu u tehotných žien a 
dojčiacich matiek, prípravok by sa nemal v týchto  
obdobiach života užívať. 

• Nebol  zaznamenaný  prípad predávkovania.




