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SPIRULINA PÓ
A Spiruli na é uma microalga que possui um teor nutritivo inig uala do por qualquer out ro produto,
contendo um teor de pr oteínas 3 vez es ma is do que a ca rne, e duas ve zes mai s que a soja, le ite e
ovo. É também bastante rica em vitaminas e sais minerais, como cálcio, fósforo, magnés io,
potássio e sódio.
Pela pres ença relativamente alta da fenilalanina, atua como sup ressor do ape tite. Q uando ingeri da
com o e stômago vazi o, reves te suas paredes da ndo uma sensação de plenitude gástr ica e
sacied ade. Desta forma, auxilia no trata mento da obesidade proporcionando perda de peso de
forma suave, sem perdas nutricionais .
Nome cientifico: Spirulina maxima, Spirulina platensis
Famíl ia botânica: Parte utilizada: planta inteira
INDICAÇÕES: Por ser um alimento altamente concentrado, é indicado para pessoas com
ausência ou insuficiência de alimentaç ão matutina, sem horário fixo para a alimentação, qu e não
aprec iam saladas, uso abusivo de be bidas al coólicas, enlatados e/ou produtos instantâ neos, fadiga
po r excesso de trabalho, e indivíduos care ntes de cálcio, vita minas e sais minerais.
DOSE S E USOS: Via oral. Suplem ento alimentar Pó: 500 A 2000 mg ao dia, dividida em
duas tomadas, meia hora ant es das refeiçõ es. Para uso em atletas as doses podem ser aumentadas
até 5 g ao dia.
–

EFEITOS ADVERSOS: Raramente pode causar náuseas.
PRECA UÇÕES: Durante a gestação/lactação, Spirulina deve ser usado com ac ompanhamento
médico. Descontinuar o uso no caso de hiperse nsibilidade ao produto. Na superdosagem pode
causar náuseas.
CONTRA-INDICAÇÕES: Não há referência nas literaturas consultadas.
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