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WellStar Green Gold Solar Tropical 

 

Ce conţin produsele WellStar Green Gold Solar? 

Produsele WellStar Green Gold Solar Tropical conţin microalgele spirulina platensis si chlorella 
vulgaris, pulbere din extracte de acerola, papaya, pulbere cu antiinflamatorul papaină si glucoză – 
substanţe de înaltă calitate într-o băutură wellness! 
 
Pentru ce se foloseşte WellStar Green Gold Solar Tropical? 

WellStar Green Gold Solar Tropical este un supliment de nutriţie recomandat pentru cei care îşi 
doresc un plus de energie şi wellness în timpul liber, sau în timpul lucrului. Produsele WellStar Green 
Gold Solar Tropical conţin ingrediente care sunt special concepute pentru a susţine organismul uman 
în timpul activităţii intelectuale şi fizice ridicate, din timpul zilei. 
O nutriţie unilaterală se manifestă în organismul uman în forma lipsei de concentraţie, oboseală, stări 
nervoase, îmbătrânire prematură.  
 
De ce ar trebui să consum Green Gold Solar Tropical? 

Mulţi savanţi din domeniul consilierilor de nutriţie sunt de părerea că performanţa sistemului 
imunitar uman s-a deteriorat. Acest lucru a avut loc în urma alimentaţiei unilaterale din ziua de azi şi 
ca efect al schimbărilor climatice, prin poluare şi efectele schimbărilor de climă asupra alimentelor. 
Datorită substanţelor vitale prezente în microalgele spirulina (WellStar Green Gold Solar) avem 
posibiltatea să ne îmbogăţim în mod extraordinar alimentaţia cotidiană. Spirulina platensis este o 
sursă de substanţe vitale extrem de importantă pentru calitatea alimentaţiei noastre. 
 
Câtă pulbere WellStar Green Gold Lunar Tropical & Herbs este indicat să consum pe zi? 

Este indicat să consumaţi o dată pe zi – cel mai bine este dimineaţa – 4g pulbere. 
 

Pot să consum produsele WellStar Green Gold Lunar fără efecte secundare timp îndelungat? 

Da. Substanţele sunt special concepute pentru un timp îndelungat de consum. De aceea sunt 
recomandate pentru uz regulat, cu influenţe benefice asupra sănătăţii Dvs. 
 
Pentru ce clase de vârste este recomandat Green Gold Lunar? 

Pentru copii de la 7 ani în sus, tineri, adulţi, vârstnici, care pot folosi produsele WellStar Green Gold 
Lunar ca supliment în alimentaţia cotidiană. 
WellStar Green Gold Lunar este un supliment alimentar pentru oameni care, după o zi grea la lucru, 
îşi doresc un plus de energie şi de vitalitate. 
Substanţele din WellStar Green Gold Lunar sunt concepute pentru necesităţile organismului uman în 
timp de activitate ridicată intelectuală şi fizică. 
 
Ce sunt microalgele? 

Microalgele fac parte – cum indică şi numele – din familia algelor. Sunt foarte mici, deseori mai mici 
decât un milimetru. Ele plutesc şi se mişcă liber în apă. Microalgele sunt unele dintre cele mai 
bătrâne forme de viaţă de pe planeta noastră, capabile de fotosinteză. Microalgele pot trăi în apă 
dulce, la fel precum şi în apă sărată. La nivelulcunoştinţelor ştiinţifice actuale, putem distinge ca. 
30.000 de tipuri de microalge. Unele microalge de apă dulce – printre care şi spirulina – sunt extrem 
de bogate în substanţe nutritive şi sănătoase. 
 
Ce este spirulina? 

Cel mai important tip de algă albastră este alga de spirulină numită spirulina platensis. Această algă 
trăieşte în apă dulce, iar în mediul natural creşte şi se dezvoltă în apele cu cantităţi ridicate de sodiu. 



 
 
Ce fel de proprietăţi benefice ale spirulinei sunt cunoscute? 

Spirulina este o sursă naturală de substanţe nutritive de înaltă calitate.  
Spirulina platensis – un aliment de calitate superioară! 
Acestea sunt substanţele spirulinei platensis: 100% naturale, 60% proteine naturale vegetale, cu 
toate componentele aminoacizilor importanţi. Conţine beta-carotină în cantităţi de zece ori mai mari 
decât morcovii, plus multe minerale şi vitamine. 
Spirulina are 8 componente de mono-nesaturate şi cel puţin 9 aminoacizi; pe lângă cantitatea mare 
de clorofilă. Proprietăţile bazice fac spirulina foarte valoroasă. 
Prin consumul spirulinei putem să prevenim o aciditate ridicată în organismul nostru. 
 
Ce este chlorella? 

Chlorella este o microalgă, din familia algelor verzi, numite chlorophyceae. Ele cresc şi se dezvoltă în 
apă dulce şi sunt extrem de bogate în clorofilă. Clorofila purifică organismul, deoarece ajută la 
eliminarea substanţelor toxice din corp. 
 
Ce informaţii suplimentare sunt importante în legătură cu chlorella? 

Chlorella conţine proteine vegetale în cantităţi de 45g / 100g pulbere şi clorofilă. 
Deasemenea conţine numeroase vitamine şi minerale, provitamina A, fier, iod, zinc, lisina – o 
substanţă care lipseşte în alimentaţia noastră, lipsa fiind bazată adesea pe produse care conţin multe 
grâne. 
 
Care sunt substanţele vitale în chlorella? 

În primul rând proteina vegetală – 45%-55% - aminoacizii importanţi, mono-nesaturatele. Numeroase 
vitamine şi minerale care deseori lipsesc din alimentaţia cotidiană. Proteina este prezentă în cantităţi 
de 7 ori mai mari decât în orez şi are cel puţin 9 aminoacizi. Chlorella este una dintre sursele cele mai 
bune pentru clorofilă existente în natură. 
 

Ce fel de efecte benefice are chlorella? 

Chlorella elimină toxinele din organism. Nu poate fi metabolizată, deci, va fi eliminată împreună cu 
substanţele nocive – ca de ex. metale grele (Pb) – purificând organismul în mod natural. 
 
De ce este atât de importantă proprietatea detoxifiantă a clorofilei? 

În primul rând, pentru că detoxificarea organismului nostru are loc prin ficat şi rinichi. Cu ajutorul 
clorofilei din chlorella şi spirulina capacitatea pentru detoxificare este mărită şi susţinută. 
 
Cum se comportă chlorella în comparaţie cu grâul, lucerna şi iarba de grâu? 

Multe alimente “verzi” sunt surse bune de clorofilă. În comparaţie cu aceste alimente “verzi”, 
chlorella conţine de 5 ori mai multă clorofilă decât iarba de grâu, de 12 ori mai multă clorofilă decât 
orzul şi de 50 ori mai multă clorofilă decât lucerna. 
Chlorella este formată din 2-3% clorofilă – adică cel mai mare conţinut de clorofilă în comparaţie cu 
celelalte plante. 
 

Ce sunt papaya şi papaina? 

Papaya este descrisă foarte des ca “geniu”, din cauză că are un număr mare de substanţe benefice. 
Pentru un corp svelt are deasemenea multe calităţi: conţine fier, vitaminele A şi C, precum şi un 
complex din vitamina B. Cele mai importante sunt enzimele care descompun grăsimile şi proteinele. 
 
Aceste enzime ajută corpul în procesul digestiv, susţinând desompunerea grăsimilor, carbohidraţilor, 
proteinelor astfel încât corpul să se poată folosi de ele în modul cel mai benefic. 
Sportivii de performanţă sunt deosebit de încântaţi de papaină şi proprietăţile ei benefice. 
 



 
 

Papaina – enzima care ajută organismul la descompunerea grăsimilor. În industria alimentară este 
întrebuinţată pentru a face felurile de carne mai fragede. 
În ţările în care papaya este cultivată, este uz ca gospodinele să învelească carnea pentru ziua 
următoare într-o frunză de papaya. 
 

Spectrul vast al papayei în ceea ce priveşte substanţele nutritive este incredibil. Este aproape 
imposibil de a reda detaliat absolut toate efectele acestui fruct. 
Băştinaşii Australiei de exemplu, credeau în proprietăţile divine ale fructului, întrebuinţându-l la mai 
toate ocaziile rituale. 
 
Viile lemnoase ale Papayei cresc până la 6-8m înălţime, fructele sunt cunoscute la nivel internaţional 
pentru gustul lor plăcut. 
 
Cum se manifestă efectele  papainei? 

Fructul exotic plin de enzime are o influenţă extrem de pozitivă asupra corpului. Susţin procesul 
digestiv, detoxifică organismul. Papaya conţine un număr mare de substanţe nutritive care printre 
altele ajută corpul la slăbit. Enzimele Papayei produc arderi de grăsime de gradul 1. 
 
Deasemenea prezente sunt substanţe vitale. Enzimele papaină, chymopapaina, lysozima şi lipaza 
sunt ingredientele primare ale papayei. Conţinutul de vitamina C este mult mai mare decât cel al 
portocalei; substanţe antioxidante precum betacarotina şi bioflavonoidele sunt prezente în mare 
concentraţie. 
Mineralele cele mai importante sunt caliul, magneziul şi calciul. 
Alte substanţe în care este bogată papaya sunt: thiamina, riboflavin, niacina; coenzimele NAD şi 
NADP, vitamina E, vitaminele B1, 2, 5, fier. 
 

Ce este Acerola? 

Acerola – numită cireaşa anzilor – creşte în America Centrală şi de Sud. 
 
Acerola este o sursă de vitamina C foarte bună – de 100 ori mai multă vitamina C decât portocalelel -  
bogată în numeroase vitamine. 
100 g de acerola conţin 4000mg vitamina C. În comparaţie – mărul – conţine doar 5 mg vitamina C. 
Fructul a fost numit – nu fără motiv – “fructul minune”. 
 
Care sunt efectele vitaminei C? 

Vitamina C este un agent care transportă oxigenul şi hidrogenul. În cireaşa acerola găsim pe lângă 
vitamina C, vitaminele B1, 2, niacina, provitamina A, proteine, fier, fosfor şi calciul. 
 
Această combinaţie – unică în natură – măreşte proprietăţile antioxidante ( de protecţie a celulelor) 
în foarte mare măsură. 
Pulberea de acerola se recomandă pentru cei care sunt alergici la citrice. 
 
De cât de multă vitamina C are organismul uman nevoie? 

Deoarece organismul nu poate produce vitamina C, are nevoie de un balans care are loc prin nutriţie. 
Institutul german pentru nutriţie recomandă pe zi o cantitate de 60 mg vitamina C.  
În condiţii alterate, de ex. iarna, sau la fumători, la gravide, necesitatea de vitamina C este mai mare. 
 
Ce sunt enzimele? 

Enzimele fac parte din procesele de convertire în corp, fără a se schimba la rândul lor între timp. 
Cercetătorii au descoperit, că o reacţie pe baza enzimelor este de 1 milion de ori mai rapidă, decât 
una fără. Între timp s-au descoperit ca. 40.000 de enzime. 



 
 

Au algele efecte antioxidante şi de anti-aging? 

Chlorella, spirulina, acerola şi papaya conţin flavonoide. 
 
Flavonoidele sunt cel mai eficiente în combinaţie cu vitamina A împotriva radicalilor liberi. Aceşti 
radicali sunt responsabili în parte pentru îmbătrânirea rapidă, pentru boli canceroase şi boli 
vasculare. 
“Proprietatea antioxidantă a flavonoidelor este mult mai puternică decât cea a vitaminei A 
(betacarotină), E şi C”. 
(Conform ultimelor noutăţi de cercetare ale Prof. Dr. Roland Prior, USDA Human Nutrition Research 
Center-USA) 
 

Indicaţie pentru alergici: 

La alergie cunoscută contra unul dintre substanţele din produsul descris, este interzisă administrarea 
produsului WellStar Green Gold Lunar! 
La alergii alimentare este recomandată administrarea unei cantităţi minime a produsului WellStar 
Green Gold Lunar. Dacă în ziua următoare nu apar reacţii alergice, măriţi progresiv doza produsului, 
iar în a treia zi dacă nu apar reacţii, puteţi administra doza normală recomandată. 
Dacă aveţi o intoleranţă faţă de fructoză, este recomandat să nu administraţi produsul WellStar 
Green Gold Lunar. 
 
Sunt produsele WellStar Green Gold Solar complet fără conservanţi? 

Da, sunt făcute complet fără conservanţi. 
 
Cum sunt controlate produsele Wellstar Green Gold Solar? 

Produsele WellStar Green Gold Solar sunt controlate de către un institut independent de nutriţie 
german. 
 
Ce substanţe sunt motivul pentru controlul produselor WellStar Green Gold Solar? 

Produsele sunt controlate pentru a depista pesticide, ierbicide, microbiologie, microcistină şi metale 
grele. 
 

Cât de des are loc controlarea produselor WellStar Green Gold Solar? 

Fiecare produs este controlat în parte. 
 
Ce fel de criterii sunt luate în considerare la controlarea produselor WellStar Green Gold Solar? 

Există reguli? 

Controlarea are loc în acord cu legile de nutriţie valabile. 
 
Există o aprobare pentru traficul cu produsele WellStar Green Gold Solar? 

În ceea ce priveşte aprobările: avem reguli foarte stricte, dar o aprobare nu este obilgatorie. Avem 
însă documente care aprobară comerţul cu produsele WellStar. 
 
Este recomandată administrarea pulberii WellStar Green Gold Solar în cazul unei boli tiroidale? 

În cazul unei boli ale tiroidei este bine să nu consumaţi Wellstar Green Gold Solar. Conţinutul de iod 
este mult mai mic decât cel în sarea de bucătărie iodată. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Exemplu: 

-100g sare iodată = 0,0042g iod 
-100g Wellstar Green Gold Solar = 0,00094g iod 
-1g WellStar Green Gold Solar = 0, 0000094g iod 
-Portion 3g Wellstar GGS = 0, 0000282g iod 
Conţinutul de iod este astfel de 0,0002g iod /zi – adică mai puţin decât cantitatea recomandată de 
institutul de nutriţie. 
 
Alimentaţia mea este deficientă. O pot îmbunătăţi cu Green Gold Solar? 

Pentru a balansa deficienţele unei alimentaţii, produsele Green Gold sunt foarte indicate ca 
supliment de nutriţie. Spirulina nu poate însă înlocui o alimentaţie corespunzătoare! 
 

Este suficient Green Gold Solar ca supliment de nutriţie? 

Capacităţile produsului depind de combinaţia substanţelor, de felul în care acţionează împreună. 
Ingredientele sunt concepute spre a acţiona împreună, în perioade de activitate intelectuală şi fizică 
ridicată, în care corpul are nevoie de un plus de nutriţie calitativ. 
 
Pot apărea efecte secundare dacă folosesc Wellstar Green Gold Solar? 

WellStar Green Gold Lunar este 100% un aliment natural. Este destinat folosirii în cantităţile 
recomandate. În ceea ce priveşte riscurile, recomandăm să Vă întrebaţi medicul de familie. 
 
Este un medicament produsul Green Gold Solar? 

Nu, spirulina este un supliment nutritiv natural, vegetal. 
 

Se pot vindeca boli cu Green Gold Solar? 

Nu, microalgele nu sunt un medicament pentru a vindeca un simptom, ci mobilizează forţele 
organismului de a se vindeca singur. 
 

Este indicat produsul Green Gold Solar pentru animale? 

Da, produsul este un aliment. Există o mulţime de propietari de animale care au experienţe foarte 
bune, în special la pisici, câini, cai şi păsări. Substanţele vitale din spirulina şi chlorella măresc 
vitalitatea şi în animale.  
 
Conţine WellStar Green Gold Solar glutenă? 

Nu, nu conţine glutenă. 
 
Sunt indicate produsele Wellstar Green Gold pentru oameni care suferă de enteropatie cu 

intoleranţă de glutenă? 

Da, sunt indicate, deoarece sunt 100% fără glutenă. 
 

Informaţiile despre produse sunt traduceri libere din germană în română, şi nu prezintă nici o 

garanţie în ceea ce priveşte informaţiile în cauză. 


