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________________________________________________________________________________________ 

SPIRULINA PÓ 

Excelente complemento alimentar 

Nome Científico: Arthrospira platensis. 

Família: Cyanophytas. 

Parte Utilizada: Alga inteira. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Spirulina tem sido utilizada mundialmente na 

alimentação humana e animal, assim como na obtenção de aditivos 

utilizados em formas farmacêuticas e alimentos. Esta alga é uma 

fonte rica em proteínas, carboidratos, lipídios, minerais (Ca, Mg, Fe, 

P, K e I), betacaroteno, vitamina E e vitaminas do complexo B. As 

propriedades nutricionais da Spirulina têm sido relacionadas com possíveis atividades terapêuticas, 

caracterizando-a no âmbito dos alimentos funcionais e nutracêuticos.  

 

 

PROPRIEDADES 

 Spirulina atua como supressor do apetite devido à presença relativamente alta da fenilalanina, que 

atua sobre o centro do apetite. Quando ingerida com o estômago vazio reveste suas paredes, produzindo 

uma sensação de plenitude gástrica e saciedade. Desta forma auxilia no tratamento da obesidade 

propiciando um suave emagrecimento sem perdas nutricionais. 

Pela presença da vitamina B12 evita transtornos do sistema nervoso e anemias provocadas por uma 

dieta vegetariana desbalanceada ou carencial. 

A biotina e ferridoxina são substâncias que auxiliam na eliminação do CO2, impedindo a formação de 

ácido pirúvico e ácido lático originário da decomposição de açúcares na ausência de oxigênio - situação 
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muito comum durante exercícios físicos prolongados, auxiliando na dieta do atleta evitando cãimbras e 

fadiga muscular. 

Pelo seu alto teor protéico se torna excelente complemento alimentar. 

 

 

Composição Química para cada 100g de Spirulina 

Proteína    65 – 80g 

Carboidratos     15 – 20g 

Potássio    1400mg 

Fósforo     700mg 

Sódio     500mg 

Cálcio     400mg 

Magnésio    200mg 

Ferro     50mg 

Vitamina A    200mg 

Vitamina B1    4mg 

Vitamina B2    3,5mg 

Vitamina B6    0,7mg 

Vitamina B12    0,25mg 

Vitamina E    7mg 

Inositol     100mg 

Ácido pantotênico   0,8mg 

 

 

A ação da Spirulina é comprovada a nível experimental in vivo e in vitro, verificando sua efetividade 

na inibição da replicação de alguns vírus, na ação citostática e citotóxica no tratamento de câncer, na 

diminuição dos lipídios e da glicose no sangue e da pressão sanguínea, na redução de peso em obesos, no 

aumento da população de microrganismos da flora intestinal, na melhoria da resposta imunológica, na 

proteção renal contra metais pesados e fármacos, além de apresentar atividade rádio-protetora e de ser 

eficiente na desnutrição, aumentando a absorção de minerais. 

Possui alto índice de digestibilidade com uma absorção de 85%. 
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INDICAÇÕES 

 Suplemento nutricional em regimes para obesidade, alcoolismo, fadiga, carência de vitaminas e 

minerais e durante a convalescença de processos patológicos ou cirúrgicos. 

 Utilizada na suplementação de atletas, para melhor desempenho físico e dieta alimentar. 

 As indústrias PET também utilizam a Spirulina para suplementação de animais. 

 

 

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA 

 Como suplemento alimentar e auxiliar nos regimes de emagrecimento, usar de 500mg a 2g, 3 vezes 

ao dia, antes das refeições. 

 Como suplemento alimentar para atletas, as doses podem aumentar até 5g ao dia. 
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