
DAGELIJKS EEN GROEN DRANKJE IS GOED VOOR JE! 
 

Geen tijd om ze te bereiden? Geen probleem, gebruik Evergreen, het is heerlijk. 
 

 
Vertaald uit het Engels. Bron: Julie Herring   
 
EVERGREEN®   
 
De sterke concentratie chlorofyl in Evergreen heeft een gunstig effect op de bloedsomloop en de 
spijsvertering. Het exclusieve recept van Evergreen is gemaakt met de kennis van de eigenaren van Sunrider en 
is gebaseerd op de filosofie van regeneratie: voor optimale gezondheid via goede voeding en het in balans te 
houden van het lichaam.  
Als je groene bladgroente zou moeten eten om het effect van een flesje Evergreen te verwezenlijken, zou je 
een enorme hoeveelheid  moeten nuttigen, hetgeen niet mogelijk is met een gewone maaltijd. Geheel 
natuurlijke Evergreen bevat geen kunstmatige zoetstoffen, kleurstoffen  of conserveer middelen. 
 
Wat is Chlorofyl? 
 
Chlorofyl is verantwoordelijk voor het groene pigment in planten. Chlorofyl is het 
"bloed” van plantenlevens. Het is de levenskracht van de planten en bevat 
voedingsstoffen die gemakkelijk door het menselijk lichaam worden geassimileerd. 
Chlorofyl absorbeert energie uit de zon om de fotosynthese bij de planten te 
vergemakkelijken. Chlorofyl bij planten is als bloed bij mensen. Het is belangrijk bij 
veel metabolische functies zoals de groei en de ademhaling. 
 
Wat doet Chlorofyl? 
 
De moleculaire structuur is vergelijkbaar met de moleculaire structuur van de menselijke rode bloedcel: 
hemoglobine, met dien verstande dat het centrale atoom in chlorofyl magnesium is, terwijl dat in het 
menselijk bloed ijzer is. Het heeft hetzelfde effect als ijzer en is een natuurlijke maker van bloed. De 
voordelen van chlorofyl zijn al vele jaren wetenschappelijk bewezen. 
 
 
Historisch gebruik van Chlorofyl  
 
Ondersteunt de voeding en de digestie 
 

 Het reguleert het calciumniveau in het bloed. 
 Het geeft steun bij bloedsuiker problemen. 
 Het smeert de ileocoecaal klep. 
 Het verhoogt het ijzer in moedermelk. 
 Het is uitstekend bij een zuiveringsdieet omdat de vloeistof de celstructuur schoonspoelt en de belangrijke 

mineralen nieuw celleven bouwt. 
 
Reinigende en herstellende capaciteiten 
 

 Het is een groot reinigingsmiddel voor chronische gesteldheden, zowel intern als extern. 
 Ziekteveroorzakende bacteriën vinden het moeilijk om te leven in aanwezigheid van chlorofyl. 
 Het versnelt celweefsel activiteit, waarmee het lichaam sneller herstelt. 
 Het kan worden gebruikt als een gorgeldrank voor de amandelen. 
 Het remt de metabolische actie van kankerverwekkende stoffen. 
 Het is gebruikt om toxisch metaal bij kinderen te verwijderen. 

 
Chlorofyl en de darmen 
 

 Het deodoriseert het hele lichaam; een natuurlijke antisepsis voor het darmkanaal.  
 Het ondersteunt bij de wederopbouw van beschadigd darmweefsel en draagt bij aan het elimineren van 

slijm.  
 Het vermindert zuur, wat ontbindingsverschijnselen in de darmen produceert. 
 Het helpt de karteldarm gezond te houden, omdat het toxines en bacteriën vernietigt.  

 
 Chlorofyl is gebruikt bij de volgende zaken : 
 

 anemie (bloedarmoede), Artritis 
 bloedaanmaak, bloeddruk 
 lichaamsgeuren, darmspoeling  
 adem verfrissen  
 calcium regulering, slijmvliesontsteking 
 diabetes  
 hoofdpijn, hartproblemen  



 aambeien, hepatitis  
 hemofilie (tekort aan stollingsfactor in het bloed), lage bloedsuikerspiegel  
 infecties, ontstekingen 
 ijzer voorziening, leverfunctie  

 
 
Chlorofyl bronnen 
 
De enige natuurlijke bronnen voor chlorofyl zijn de planten met groene bladen. Koken vernietigt echter veel 
van de chlorofyl. Als je wilt profiteren van de genoemde voordelen van chlorofyl, is het raadzaam regelmatige 
chlorofyl aanvullingen te nemen. Chlorofyl extracten, vloeibare oplossingen van chlorofyl en chlorofyltabletten 
zijn nu algemeen beschikbaar en in vele gezondheidwinkels te koop. Of ze nu in vloeibare of tablet vorm zijn, 
je kunt genieten van een sterker immuunsysteem en betere weefsels en organen, en een natuurlijk gezond 
lichaam en leven. 
 

 
De beste chlorofyl --> Sunrider’s Evergreen 
 
 
“Het is niet alleen mijn mening (Julie), iedereen zal bevestigen dat Sunrider de beste chlorofyl op de markt is ! 
Heerlijk en snel werkend!"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het product is niet bedoeld voor diagnose, behandeling en genezing van ziekten. 
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