
 

 

 

 
 
 

 כלורופיל....
 

המילה כלורופיל  .חיידקיםובכמה סוגים של  אצותוה צמחיםהנמצא ברוב ה גמנט ירוק(יהוא צבען ירוק )= פ כלורופיל
 (כלור יסוד)לשם אין קשר ל. "עלה" - פילון"ירוק",  - כלורוס: יווניתמלקוחה 

הירוק לצמחים; הכלורופיל הוא התורם העיקרי לתהליך  צבעחשיבותו של הכלורופיל אינה מסתכמת בהקניית ה
, חמצני-פחמן דוומ מיםמ גלוקוזבאמצעותו מפיקים הצמחים והאצות  -תהליך ייצור האנרגיה בצמחים -פוטוסינתזהה

 .אורה אנרגייתבהשתמשם ב
 

מוליך את החמצן לתאים. ו, האדום צבעו שמעניק לדם את, יל דומה במבנה שלו ובתכונותיו להמוגלוביןהכלורופ
הוא שבמרכז המולקולה של ההמוגלובין נמצא אטום ברזל המוגלובין, זה של ההכלורופיל ל שלבמבנה יד ההבדל היח

מזונות המכילים כלורופיל עוזרים לפעילות תקינה של מערכות . ובמרכז המולקולה של כלורופיל נמצא אטום מגנזיום
  ות בגוף האדם ולמניעת מחלות.שונ

כמו כן  .K-, וC ,E, ויטמיני Bמקור טבעי לויטמיני קבוצת  הכלורופיל מהווה

 17 -: סידן, זרחן, אשלגן, מגנזיום, ברזל , אבץ ומקור עשיר למינרליםמהווה 

  .אמינו ואנזימים חומצותסוגים של 

 במזוןכלורופיל 

 שמיר, פטרוזיליה, כוסברה, נענע, אורגנו, בזיליקום, זעתר, כמו הכלורופיל מצוי בעלים ירוקים, צמחי מרפא ותבלין :

עשב סלרי, סוגיה, אספספת, עלי תרד, מנגולד, ל -רוקט, ארוגולה, גרגר נחלים, רגילת הגינה )ריג'לה(, חסה

 , ברוקולי, אספרגוס ועוד.חיטה

  מכילות כלורופיל בריכוז גבוה אצות יםגם :Wakame, Hijiki, Arame, Nori, Kombu , 

 רוקה.י -ואצה כחולה כלורלה: ספירולינה, הןיבינ ניתן למצוא כמויות גדולות עוד יותר, אצות מים מתוקיםמק בחלו 

אצת הכלורלה מכילה את ריכוז הכלורופיל הגבוה ביותר מבין כל הצמחים והאצות הידועים. ריכוז הכלורופיל בכלורלה 
 (.רהלפחות פי חמישה מאשר בעשבי החיטה והשעו )שזה, 3%-הוא כ

 
 על מה כל המהומה -וסגולות הכלורופיל השפעות מטיבות

 נרגיה בגוף. המשמעות היא הכלורופיל מסייע בהובלת החמצן בדם ועוזר בהגברת הא -הזנת הגוף ומצבי חסר דם

 .)בין השאר...( ,רנותיותר ע ,יותר מרץ, יותר חיוניות

ניסויים  זרם הדם. מסייע להתחזקותו מעלה את רמת ההמוגלובין בדם)חסר דם(:  מיהלמצבי אנהכלורופיל מצוין 

מספר תאי כדוריות הדם ש הראה ות בגופם היה ירוד,בבעלי חיים אנמיים ביותר, או שמספר כדוריות הדם האדומ

 .ורופילכלשתיית  ימים מזמן 5או  4ותו תוך האדומות חזר לקדמ

 טבעית  ף, לכלורופיל השפעהבנוסהמעיים, הכלורופיל משפר את העיכול ע"י חיזוק פעילות  -עליםטיהור הגוף מר

 בריפוי כיבים פפטיים. הוא מסייעו חומציות מערכת העיכולעל 

 וידוע גם כבולם יצירת אבנים בכליה. לניקוי וטיהור הכבד והדם מחומרים רעיליםהוא מונע עצירות ומסייע 

 גם מנטרל רדיקלים חופשיים רביםוקסידנטית )נוגדת חמצון( גבוהה. הוא א-ופיל יכולת אנטילכלור -מניעת מחלות ,

מסייע לתפקוד מערכות הגוף והחיסון לכן כלורופיל . וגם אלו הנוצרים ע"י קרינת השמש אלה המגיעים מהמזון

 בפרט.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9E%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9E%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%93%D7%95-%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8
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 ה ביכולתו להיצמד לחומרים מסרטנים ולמנוע את הפגיעמחקרים הראו את  -סרטני -אנטי-DNA בכך הוא מסייע ,

 מלץ מאד לתמיכה בגוף לאחר טיפולי כימותרפיה או הקרנות.מו ליפורולכ ,במניעת סרטן. כמו כן

 ועל כן מומלץ מאד למעשנים. אחד החומרים המזיקים  בנטרול ריחות גוף ופההכלורופיל מסייע  -מפיג ריח

 שהסיגריות מכילות הוא בנזופירן, חומר מסרטן. הכלורופיל נקשר לבנזופירן ומסלק אותו מהגוף. 

ים מהגוף ומהפה, כגון: ריח כאשר כלורופיל נלקח בכמות מספקת, הוא מפחית או מחסל לחלוטין ריחות לא נעימ

 הווסת וכד'. ביבס תוחיר, לאחר מאמץ גופני טבק וריח זיעה שתייה, וא מזון

 וא ,לשמל ניתן להשתמש בכלורופיל גם לריפוי דלקת חניכיים )מריחת כלורופיל על אזור הדלקת -נוגד זיהום 

 .רומאכ ,שטיפה עם משקה כלורופיל כמי פה(. הוא מסייע גם בריפוי כיבים במערכת העיכול

 

 

 ליפורולכה תולוגסמ תונהיל ןתינ דציכ -אופן השימוש

 לין המכילים כלורופיל בתפריט עלבראש ובראשונה שילוב ירקות עליים/ עלים ירוקים, צמחי מרפא ותב 

 ליחתנ ואוב .םויה לכ ךשמבו ,ונייח ימימ םוי לכ םילכוא ונא -תרמוא דימת ינאש יפכ .בסיס יומיומי

 קרי תתיבחל התיבחה תכיפה ,ימויה טירפתל םיקורי םילע תוסוכ 2 וא סוכ תפסוה י"ע לשמל -הנוזתהמ

 !תונמדזה לכב קוריה תא ופיסוהו ושקב .דועו

 :ומוס, פסטו ועוד.(, כחלק בשייק/ במיץ סחוט, בסלט, בממרחים ביתיים )טחינה, ח בכל דרך אפשרית

 מתבשיל, במרק ובכל אופן העולה על הדמיון.

  איכות המוצר נמדדת כמוסות, המיוצר ע"י חברות שונות ובשילובים שונים.  בצורת משקה או כתוסף מזון

 לפי ריכוז החומר הפעיל הנקרא: כלורופילין

 ןכל .םהיתובכש לכל םירדוחש ,הרבדה ירמוחל םישיגר םג ןכלו ,םינידעו םיכר כ"כ םה םיקורי םילע, 

 .םינגרוא םיקורי םילע ךורצל ץלמומ

 הובג וב ליפורולכה זוכיר ,ההכ הלעהש לככ. 

 

 
 


