
Product

Verdavite

Whole food van algen 
Verdavite chlorella is een whole food van groene micro-algen met intacte celwand en daardoor vezelrijk. Verdavite chlorella 
bevat meer dan 40 verschillende vitaminen, mineralen en aminozuren. 
Chlorella heeft een positieve invloed op het immuunsysteem, is goed voor het energieniveau [1] en meer... 

Meest duurzaam & 100% zuiver
De aard van algen als product is zeer duurzaam en algen zijn een uitstekende vervanging 
van dierlijke producten. Daarnaast is de gebruikte heterotrofe kweekmethode een zeer 
duurzame manier van algenkweek met een laag oppervlaktegebruik.
Verdavite chlorella van Springfield wordt in Nederland in een steriele omgeving 
gekweekt en is dus 100% zuiver (vrij van enige vervuiling). De korte transportlijnen 
zorgen voor een lagere milieubelasting.

Makkelijk oplosbaar & mild van smaak
Chlorella pyrenoidosa (sorokiniana) is verkrijgbaar in poeder en kleine tabletjes.  De 
fijne korrelstructuur is goed mengbaar en oplosbaar in water. Dat maakt de poeder 
makkelijk toepasbaar voor verdere verwerking in levensmiddelen.
Vanwege de kweekmethode heeft de chlorella van Springfield een prettige milde, noot-
achtige smaak en is qua smaak goed mengbaar met vanille, citrus, noten en chocolade.

Chlorella Pyrenoidosa 
Vezelrijk - 100% zuiver

Aanbevolen gebruik: Tabletten:  2 tot 3 x per dag 2 tot 4 tabletten, bij voorkeur tijdens een maaltijd.
 Poeder: 2 tot 3 x per dag ½ tot 1 theelepel (±750-1500 mg) mengen met water of andere 
  vloeistof, bij voorkeur tijdens een maaltijd. 

Ingrediënten:  Per 4 tabletten: 1000 mg chlorella (Chlorella pyrenoidosa)  Hulpstoffen: 
 Per 1 theelepel poeder:  1500 mg chlorella (Chlorella pyrenoidosa)  Geen
 
Interacties:  Bevat per 4 tabletten/1000 mg poeder 13,3 mcg vitamine K1 (17,8% RI*): 
 voorzichtig met gelijktijdige inname van acenocoumarol (warfarine). 
 *Referentie Inname

Waarschuwingen: Niet bekend

Opmerking:  Geschikt voor vegetariërs en veganisten.

Ondersteunt het immuunsysteem,
geeft meer energie en meer...[1]

Verdavite chlorella Art.Nr. EAN [NL] Z-Index [B] CNK [B] NUT/PL

250 mg 600 tabletten 28301 8715216283018 17079853 4456539 1149/83

350 gram poeder 28304 8715216283049 17079888 4457222 1149/84

Vegan

[1] Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie.


