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F.A.Q. – Gyakori kérdések 

WellStar Green Gold Drink-Pulver Pur és Green 
Gold Drink-Pulver Mint 
Mit tartalmaznak a WellStar Green Gold Drink Pulver termékek? 
A WellStar Green Gold Drink Pulver Pur-ban mikroalga spirulina platensis és 
chlorella vulgaris valamint makroalga lithothamnium calcareum található. A WellStar 
Green Gold Drink Pulver Mint tartalmaz továbbá szőlőcukrot és természetes mentát. 

 
Miért kell Chlorella és Spirulina (WellStar Green Gold 
termékek) fogyasztanom? 
Sok táplálkozási tudós képviseli azt a nézetet, mely szerint a test védekező ereje 
külsőkörnyezeti hatások miatt (pl. környezetszennyezés, kiegyensúlyozatlan 
táplálkozás és mozgás szegény életmód) gyengült. Ez gyengeséghez, rossz 
koncentrációhoz, fáradtsághoz, ingerültséghez és időelőtti öregedéshez vezet. A 
Chlorella és Spirulina mikroalgák (WellStar Green Gold termékek) magas 
vitálisanyag tartalma által újra felértékelődik táplálkozásunk. 
 

Naponta hányszor kellene Green Gold Drink porkeveréket 
fogyasztanom? 
Javasolt a napi 6-12 gramm spirulinából, chlorellából és lithothamniumból álló porkeverék (WellStar 
Green Gold termék) 
 

A WellStar Green Gold termékeket hosszabb időn 
keresztül is fogyaszthatók? 
Igen. Az összetevők könnyen emészthetőek, energiát adók és nem terhelik meg a 
szervezetet. Nagyon alkalmas a hosszú távú fogyasztásra az Ön jó közérzetének 
érdekében. 

 
Figyelmeztetés: 
Amennyiben a Green Gold Forever Young Pur vagy Mint valamelyik összetevőre allergiás, ne fogyasszon 
belőlük! 
Amennyiben egyéb allergiája van (pl. ételallergia) először csak kevés 
mennyiséget fogyasszon Wellstar Green Gold Forever Young Pur vagy Mint termékből. Ha a következő 
nap nem lép fel allergiás tünet, lassan növelje az adagot és a harmadik naptól, amennyiben nem léptek fel 
allergiás tünetek, a teljes előírt adagot fogyaszthatja a Wellstar Green Gold Forever Young Pur vagy Mint 
termékből. Fruktóz érzékenyek ne fogyasszák a Wellstar Green Gold Forever Young Pur vagy Mint 
terméket. 

 
Melyik korosztálynak javasolt a Spirulina? 
Minden korosztály számára. Gyermekek, felnőttek és idősebb emberek egyaránt 
fogyaszthatják a WellStar Green Gold termékeket, mint a normális táplálkozás 
vitális kiegészítőjét. 

 
Mik azok a mikroalgák? 
A mikroalgák, ahogyan a nevük is mutatja, az algákhoz tartoznak. Nagyon aprók,  
legtöbbször egy milliméternél is kisebbek. A szabad vízben mozognak, lebegnek. 
A mikroalgák a legősibb fotószintetizáló organizmusok közé tartoznak. Édes és sós vízben egyaránt 
megtalálhatók. Jelenleg több mint 30.000 mikroalga típus ismert, közülük a Spirulina platensis és a 
Chlorella vulgaris a legtáplálóbb és a legegészségesebb mikroalgák közé tartozik. 
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Mik a kék algák? 
A kék algák az édesvízi mikroalgákhoz tartoznak. Sejtenként, kolóniánként vagy 
rostonként fordulnak elő. Kb. 5. 000 különböző fajtájuk létezik. Minden Spirulina 
fajta a kék algákhoz tartozik. A legfontosabb ezek közül a Spirulina Platensis. 

 
Mi a Spirulina? 
A Spirulina /Cyanobakterium egy mikroalga, amely a kékalgák közé tartozik. A 
Spirulina egy édesvízi alga. Legjelentősebb fajtája a Spirulina platensis. 
Természetes környezetben, szikvizekben fordul elő. 

 
A Spirulina mely pozitív hatásai ismertek? 
A Spirulina sok értékes tápanyag természetes forrása és ez által megmutatkozik 
nagy vitális anyag tartalma is. A Spirulina tartalmazza az összes esszenciális 
aminosavat, esszenciális zsírsavat, 50/-60%-os kiváló minőségű növényi 
fehérjét, Beta-karotint, számos vitamint, különösen B12-t, ásványi anyagokat, 
nyomelemeket és enzimeket. A Spirulinában kétszer annyi növényi olaj van, mint 
a szójababban és 14-szer annyi Beta-karotin mint a sárgarépában. 
A Spirulina támogatja az anyagcserét, aktiválja a szervezet védekező erejét. A 
Spirulina hatását egyszerű módon is leírhatjuk, a test túlsavasodása ellen 
dolgozik. 

 
Mi a Chlorella? 
A Chlorella / kloroficeace a zöldalgákhoz tartozik. Édesvízi növény, amely igen 
sok klorofilt tartalmaz. A magas klorofiltartalma által a Chlorellának egy erős test 
tisztító hatása van. A káros anyagokat megköti és a klorofillal együtt kiválasztja. 

 
Tudnának még többet mesélni a Chlorella tápértékéről? 
A Chlorellának magas növényi fehérje tartalma (45g /100 g por) és klorofil 
tartalma van. Ezen kívül a Chlorella tartalmaz még 20 különböző vitamint, 
ásványi anyagot és nyomelemeket. A Chlorella szállítja a természetben 
megtalálható Beta-karotint (Provitamin A) vasat, jódot, cinket és tiszta lizint, egy 
anyagot, amely nagy gabonatartalmú táplálkozásunkban gyakran hiányzik. 

 
Mik a Chlorella vitális anyagai? 
A Chlorella 45-55% kiváló minőségű fehérjét ebben minden esszenciális 
aminosavat, esszenciális zsírsavat tartalmaz. Számos vitamint, ásványi anyagot, 
nyomelemet és olyan tápanyagot szállít, amelyből néhányat a napi táplálkozás 
elhagy. Ezen kívül tartalmaz még 19 aminosavat. Végezetül a Chlorella a legjobb 
természetes klorofilforrás. 

 
Mire hat a klorofill? 
A klorofill káros anyag megkötőként hat. A káros anyagokat kvázi mágnesként 
magához húzza és megköti. Mivel a klorofill emészthetetlen, a megkötött káros 
anyaggal pl. nehézfémek, mint az ólom, higany együtt egészen egyszerűen 
kiválasztódik és ezáltal tisztítja a testet. 
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Miért fontos a klorofil tisztító hatása? 
Elsőként a májon keresztül méregtelenítünk és izzadáson vagy a vesén keresztül 
választjuk ki a mérget. A Chlorella klorofilja és a Spirulina (WellStar Green Gold) 
növeli a test méregtelenítő kapacitását. 
 

Az árpával, búzával, lucernával összehasonlítva hogyan választ ki 
a Chlorella? 
Sok „zöld” élelmiszer jó klorofill forrás. Más „klorofilszállítókkal összehasonlítva a 
Chlorella a legjobb természetes klorofilforrás. Laboratóriumi vizsgálatok 
kimutatták, hogy a Chlorella ötször több klorofilt tartalmaz, mint a búza, 
tizenkétszer többet, mint az árpa és ötvenszer többet, mint a lucerna. A Chlorella 
két-három százaléka klorofilból áll. Ez a legnagyobb hányad más ehető 
növényekkel összehasonlítva. 

 
Mi a különbség a chlorella és spirulina között? 
Mindkét algatípus gazdag fehérjékben, vitaminokban, nyomelemekben és egyéb vitális anyagokban. A 
chlorella azonban akár tízszer több klorofillt tartalamaz, mint a spirulina. A chlorella ezáltal nagyon jól 
alkalmazható a nehézfémek kiürítésére. 
Az említett két alga kombinációja, akárcsak a WellStar Green Gold termékekben, erősítő és tisztító 
tulajdonságaikban kitűnően egészítik ki egymást. 

 
 
WellStar Green Gold termékek valóban mentesek mindenféle adalék anyagtól?  
Igen, a termékek mentesek mindenféle adalék-, segédanyagoktól és színezékektől. 
Ezt mindenkor garantáljuk. 
 

Hogyan termesztik a WellStar Green Gold termékei számára az algákat? 
A spirulina és chlorella napfényfarmon kerül termesztésre. Minden egyes lépés a neveléstől, az aratáson 
át a szárításig, majd a feldolgozásig standardizált és szigorúan ellenőrzött. Ez a folyamat biztosítja a 
tisztaságot és az állandó minőséget. 
Lithothamnium calcareum egy tengeri alga, amelyet többnyire a franciaországi tengerpartokon halásznak, 
alaposan megmosnak és kíméletes módon feldolgoznak. 
A Lithothamnium különösen gazdag kötött kalciumban. 
 

Ellenőrzik a WellStar Green Gold termékeket? 
A WellStar Green Gold termékek rendszeresen, független élelmiszervizsgáló intézet által kerülnek 
ellenőrzésre.  
 

Konkrétan milyen ellenőrzés alá vetik a termékeket? 
Minden adag nehézfém, növényirtószer, növényvédőszer, microcisztin tartalmát 
ellenőrzik. 

 
Milyen kritériumok alapján ellenőrzik a WellStar Green Gold Solarpor 
termékeket? Vannak meghatározott előírások? 
A vizsgálat az érvényes élelmiszertörvény alapján történik. 

 
Engedélyezettek a WellStar Green Gold – por termékek? 
Élelmiszerek kereskedelembe hozásához nagyon szigorú törvényi előírások 
vannak. Engedélyezési kötelezettség nincs. A WellStar Green Gold–por 
termékek viszont rendelkeznek azokkal az engedélyekkel, amelyek a 
kereskedelmi forgalomba hozáshoz szükségesek. 
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Mik azok a mikrocisztinek? 
A mikrocisztinek a májat károsító mérgek, az ún. hepatotoxinekhez tartoznak, amelyek a kék algák egyes 
fajtái állítanak elő. A Wellstar Green Gold valamennyi termékében található alga, Spirulina és Chlorella 
nem termel toxint. 

Tartalmazhatnak a WellStar Green Gold termékek mikrocisztineket? 
Nem, ez teljességgel ki van zárva. Az Önök biztonsága érdekében a WellStar Green Gold termékek 
microcisztin tartalmát rendszeresen ellenőrzik. 

 
Mi a különbség a Spirulina és az Oregon államban található Klamath-tóból származó vad alga, 
az AFA algák (Aphanizomenon flos 
aquae) között?  
Minden esetben kék algáról van szó, ennek ellenére mégis alapjában különböznek egymástól. Akárcsak a 
gomba esetében, a mikroalgáknak is vannak mérgező típusai. Kb. 10-20 kék alga típus létezik, amely 
toxinokat, a májra és az idegre különösen káros mérgeket termel. Az AFA algák bizonyos körülmények 
között képesek toxint termelni. Az AFA algákkal ellentétben azonban a Spirulina, Chlorella és 
Lithothamnium nem termelnek toxinokat. Az AFA algák természetben szabadon fejlődnek és ezáltal más, 
mérgező mikroalgalákkal társulhatnak. 

 
Igaz, hogy a termékek nem tartalmaznak jódot, mivel édesvízi 
algákról van szó? 
Nem, de a jódtartalom igen csekély. 

 
Milyen magas a WellStar Green Gold termékek jód tartalma? 
A WellStar Green Gold por-termékek átlagosan 0,00094 gramm jódot tartalmaznak 
100 grammonként.  

 
A pajzsmirigy különböző betegségei esetén fogyaszthatóak a WellStar Green Gold termékei? 
Létező, de nem kezelt pajzsmirigy betegség esetén óvatosan fogyasszuk a 
WellStar Green Gold termékeket. A WellStar Green Gold termékek jód 
tartalma, messze alacsonyabb, mint a kereskedelemben lévő élelmiszer sóé. 
Példa: 
- 100 gramm jódsó kb.0,0042 gramm jódot tartalmaz. 
- 100 gramm WellStar Green Gold–ban ezzel szemben csak 0,00094 
gramm jód van 
- ez azt jelenti, hogy 1 gramm Green Gold Pur-ban 0,0000094 gramm jód van 
Ez egy adagnál (3 gramm) 0,0000282 gramm jódot jelent. Összegezve: A 
WellStar Green Gold jódtartalma messze alacsonyabb, mint a Német 
Étkezési Társaság által előírt 0,0002 gramm. 

 
Mitől van olyan szokatlan illata a WellStar Green Gold termékeknek? 
A WellStar Green Gold termékek teljes mértékben természetes készítmények. A termékek illata eképp az 
algák jellegzetes illatát adja vissza. Szándékosan mellőzünk minden segéd- illetve adalékanyag használatát, 
amelyek által egy bizonyos íz, vagy illat érzékelését érhetnénk el. 
 
Mi okozza a WellStar Green Gold termékek zöld színét? 
A WellStar Green Gold termékek teljes mértékben természetes készítmények, amelyeknek fő összetevője 
az alga. Az algáknak igen magas az egészséges, természetes krolofill tartalma (lásd klorofill). 
A WellStar Green Gold termékek színét tehát az algák természetes színe okozza. 
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Miért tartalmaznak a WellStar Green Gold Mint termékek szőlőcukrot? 
A menta íz a szellemi, a szőlőcukor a testi frisseséget segíti elő. Ebből kifolyólag a szőlőcukor tökéletesen 
párosul a menta ízével.   
 

Mi lehet az, ami a WellStar Green Gold italporok keverése során lerakódik a pohár aljára?  
Szándékosan mellőzünk olyan adalékanyagokat, mint pl. a sűrűítőanyag. A lithothamnium meglehetősen 
sűrű, ez azt jelenti, hogy nehezebb mint a Spirulina és Chlorella. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a 
lithothamnium lerakódhat.  A mentával ízesített Green Gold esetén azonban szőlőcukor is kerülhet a 
pohár aljára. Kérjük ezért fogyasztás előtt erősen keverje meg az italt, hogy minden összetevője jól 
feloldódjon.  

 
Milyen anyagból készült kanalat használhatunk a WellStar Green Gold 
termékeihez? 
A kanál anyaga tetszés szerint bármilyen lehet. 
 
Étkezésem nem kiegyensúlyozott. Segít ennek javításában a Spirulina? 
A hiányos étkezés ellensúlyozásában a Spirulinának (WellStar Green Gold termékek) mint 
étrendkiegészítőnek jelentős szerepe van. Mindazonáltal a Spirulina egymagában egy kiegyensúlyozott és 
változatos étrendet nem képes helyettesíteni. 
 
Étrendkiegészítőként elegendő a Spirulina fogyasztása, vagy szükséges további vitaminokat is 
szednem? 
A Spirulina ereje (WellStar Green Gold termékek) kevésbé függ össze az egyes anyagok mennyiségével, 
sokkal inkább az összetevők együtthatására helyeződik a hangsúly, amelynek köszönhetően a Spirulina 
teljesértékű étrendkiegészítőnek tekinthető. 
 
A súlyfelesleg leadásában segítségemre van a Spirulina és Chlorella? 
 
Azok az emberek, akik a koplalás ideje alatt Spirulinát és Chlorellát (WellStar Green Gold termékek) 
fogyasztanak, általánosságban több energiájuk van, mert a Spirulina és Chlorella  60%-ban tartalmaz 
növényi fehérjét és teljes értékű táplálékként képes kifejteni a hatását. 
Az alga fogyasztása telítettség érzetet kelt, energiát ad, amely a minőségi táplálék alapvető jellemzője. 
A Spirulina és Chlorella (WellStar Green Gold termékek) hatékony segítségként minősül a súlyfelesleg 
ledolgozásában. A telítettségérzet fokozható, amennyiben az algát félórával az étkezés előtt fogyasztjuk. 
 

Felléphet-e mellékhatás a WellStar Green Gold Drink-Pulver termékek alkalmazása során? 
A megadott mennyiségben alkalmazott WellStar Green Gold Pur és WellStar Green Gold Mint termékek 
használata során nem ismert a mellékhatás.   

 
Felléphet-e gyomorpanasz a WellStar Green Gold termékek alkalmazása során? 
Egyes esetekben felléphet gyomorbél probléma, hányinger vagy hasmenés. 
Ez azonban csak a szervezet első reakciója a termék fogyasztására, amely gyorsan megszűnik. 
Tetszés szerint keverje össze a WellStar Green Gold Drink port zöldség- vagy gyümölcslével. Apró 
kortyonként fogyassza, hogy ízlelő érzékelése lassan hozzászokhasson. Ne feledje, hogy egy tisztán 
természetes alapanyagú, mesterséges adalékanyagoktól mentes terméket használ. Hányinger felléphet, 
amennyiben bizonyos anyagot, vagy terméket szervezetünk belsőleg elutasít.  
Amennyiben a termékkel kapcsolatban lévő panaszai hosszabb ideig fennállnak, kérjük forduljon 
orvoshoz. 
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Gyógyszernek minősül a Spirulina? 
Nem, a Spirulina egy tisztán természetes alapanyagú táplálékkiegészítő. 

 
Kezelhetünk betegségeket a Spirulinával? 
Nem. A mikroalgák (WellStar Green Gold termékek) a fellépő tünetek kezelésére nem alkalmasak, ámde 
elősegítik a szervezet öngyógyítóerejének mozgosítását.  

 
Használhatom más gyógyszerekkel együtt a Spirulinát és Chlorellát (WellStar Green Gold 
termékek)? 
Amennyiben más gyógyszert szed, kérje orvosa tanácsát és az ő javaslatai alapján járjon el.  
 

Fogyaszthatom a Spirulinát, ha orvosi előírásra egyéb gyógyszert kell szednem? 
A Spirulina (WellStar Green Gold) növényi eredetű élelmiszer és ebből adódóan a gyümölcshöz és 
zöldséghez hasonlóan megfontolás nélkül ehető. A biztonság kedvéért azonban, kérdezze meg orvosát.  
 

Terhesség ideje alatt szedhető a Spirulina? 
A terhesség ideje alatt nem ajánlott a Spirulina fogyasztása (WellStar Green Gold 
termékek).  
A terhességet követően és alapjában véve minden olyan élethelyzetben, amelyben sok energiára, 
koncentrációra és kitartásra van szükség alkalmazható a Spirulina.  
 

Állatnak is adható a Spirulina és Chlorella? 
Igen. Számos állat tulajdonos és állatorvos pozitív tapasztalatról számol be kutyák, macskák, lovak és 
madarak kapcsán. Az állatok általános vitalitása a Spirulina és 
Chlorella vitális anyagai hatására egyértelműen növekszik. A Spirulina gondoskodik az állatok általános jó 
közérzetéről és hozzájárul az ápolt, fényes szőrzet / tollazat kialakulásához. 
 

Tartalmaznak a Green Gold termékek astaxanthint? 
Nem, a WellStar Green Gold termékek nem tartalmaznak astaxanthint. 

 
A WellStar Green Gold termékek gluténmentesek? 
Igen, mindkét italpor gluténmentes.  
 

Lisztérzékenyek is fogyaszthatják a WellStar Green Gold termékeket?  
Igen, mert mindkét italpor 100%-ban gluténmentes  
 

Kizárólag a napfény hatására növekednek az algák? 
Igen.  
A Spirulina optimális növekedésének és tápanyagkombinációjának elérésének érdekében természetes 
ásványi anyagok kerülnek hozzadásra. 

 
Szüksége van az algáknak a napfényen kívül egyéb összetevőkhöz ahhoz, hogy fejlődni 
tudjanak? 
Igen, az optimális minőségű alga számára fontos a meleg hőmérséklet, valamint a  friss, tiszta, ásványi 
anyagban gazdag víz.  

Milyen módon kerülnek az algák feldolgzásra? 
A Spirulina és Chlorella algák közvetlenül az aratás után kíméletesen lesznek szárítva, hogy értékes 
összetevőit megőrizhessék. 
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Milyen módon szárítják az algákat?  
Az algák testhőmérsékletű, átfúvatáson alapuló eljárással kerülnek szárításra. Ez a kíméletes eljárás 
garantálja, hogy az értékes tápanyagok nem vesznek el. 

 
A feldolgozás során más anyagok is kerülnek hozzáadásra?  
Nem, az algák feldolgozása során nem alkalmazunk semmilyen adalék- vagy segédanyagot.  
 

Mennyi BE-t (kenyéregység, a német szakirodalomból átvett szénhidrát-számítási egység) 
tartalmaz 100 grammonként a Green Gold Pur ? 
100 g italpor = 1,05 BE 

 
Mennyi BE-t (kenyéregység, a német szakirodalomból átvett szénhidrát-számítási egység) 
tartalmaz 100 grammonként a Green Gold Minze ? 
100 g italpor = 2,36 BE 

 
Hogyan csomagolják az algákat?  
WellStar Green Gold terméked beszennyeződése teljességgel ki van zárva, mert  a az adagolás és 
csomagolás maximálisan tiszta körülmények között történik.  

 
Algatermesztés a WellStar Int. napfényfarmjain 
Spirulina platensis 
WellStar GmbH & Co.KG számára 
 
Green Gold Forever Young italpor 
 
A gondos termesztés és a kíméletes, gyors aratás, valamint feldolgozás garantálja azt, hogy a Wellstar Int. 
algái az értékes tápanyagok optimális mennyiségét tartalmazzák. 
 
A Wellstar Int. termékelőállításának valamennyi lépése szigorú minőségi ellenőrzésen esik át. 
 
Az alga fajta kiválasztása 
 
A későbbi feldolgozás előkészítés foto-bioreaktorban 
 
Termelés optimális feltételek mellett 
 
Kíméletes aratás 
 
Kíméletes, átfúvatáson alapuló szárítási eljárás 
 
Minőségi ellenőrzés 
 
Csomagolás maximálisan tiszta körülmények között 

 
Kereskedelmi engedély a WellStar Green Gold PUR és Mint termékhez 
Az alábbi ábrák a WellStar Green Gold Pur és Mint kereskedelmi engedélyét mutatják: 
(Ungarn) 
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Impresszum és kizárási záradék 
A következő oldalakon áttekintést adunk Önnek termékeinkről. Kérjük, először 

olvassa el korlátozott felelősségünket az interneten. 
A következő oldalak általános információkkal szolgálnak a WellStar GmbH & 

Co.KG. termékeiről. Kérdéseink és válaszaink általános tanácsokkal szolgálnak 
termékeinkben található összetevőkhöz és termékeink használatához. 

Semmiképpen sem ígérnek egészségi vagy gyógyító hatást. Az információk nem 
orvosi tanácsként vagy más javaslatként és különösen nem pótolnak orvosi 
diagnózist, vagy kezelést. Saját munkatársainknak sem tudunk határozott 

egészségi állapotot garantálni. Termékeink használata előtt vegye figyelembe a 
mellékelt használati utasítást. Mellékhatások esetén, ha szükséges, forduljon 

orvosához, gyógyszerészéhez. Amennyiben allergiás valamelyik összetevőre, ne 
használja termékeinket! Termékeink szeretnének jelentős mértékben 

hozzájárulni a test és szellemi egészséghez, jó közérzethez. Nem helyettesítik a 
gyógyszereket, az orvosi diagnózist, kezelést. Aki orvosi kezelés- tanácsadássegítség 

alatt áll vagy orvosi ellátásra, tanácsra szorul, konzultáljon orvosával. 
A WellStar termékek nem kezelnek létező tüneteket, hanem a test öngyógyító 

képességét mobilizálják. Sok tápanyagot tartalmaznak és a jó közérzetet 
szolgálják. 

 
Copyright by Keywan Grashoff, WellStar GmbH & CO. K.G., 

Kivonatos utánnyomások terjesztésének, sokszorosításának, fénymásolásának, 
bármilyen hangfelvétel készítésének –a kivonatosokét is- valamint hanghordozók 

bármilyen fordításának, kivonatos utánnyomásának, kiadásának internetes 
oldalakon, rádióban vagy televízióban, valamint filmes fordítások, terjesztések, 
sokszorosítások, Power Point prezentációk, televízió, rádió, fax és E-mail fotós 
terjesztésének jogát fenntartjuk. Ezek megsértése kivétel nélkül jogi büntetést 

von maga után. 
(2004. december 12.) 

 
Amennyiben további kérdései vannak a WellStar Green Gold – 

termékekkel kapcsolatban, forduljon a következő elérhetőségekhez: 
Wellstar GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe 

Andrássy út 121. 
1062 Budapest 

Magyar adószám: 22582320-2-42 
Internet: www.wellstar-products.de 
Telefax: 0049 ( 30 ) - 47 37 28 - 19 

Ügyvezető: Christian Wiesner, Ali Jason Bazooband 


