


Ganggang yang 
hidup di air 

tawar

Chlorella kaya akan kandungan air, 
protein, lemak, karbohidrat, vitamin, 

mineral, serat, dan klorofil serta
Chlorella Growth Factor (CGF).



Apa yang membedakan
Chlorella dan C.G.F?

Hal yang membuat Chlorella diketegorikan sebagai

superfood adalah karena adanya kandungan C.G.F

sebagai secret ingredient didalamnya. 

C.G.F spesifik berpotensi untuk meningkatkan

kecepatan produksi sel.

(dari 1 sel menjadi 4 sel setiap 20-24 jam).

“C. G. F. – a valuable component found only in chlorella”

100 grams 
Chlorella 

=
4-5 grams

C.G.F

1 butir CGF
=

25 butir
chlorella pada 

umumnya



Laju pertumbuhan CGF yang cepat berpotensi untuk:

CGF mendorong pertumbuhan yang lebih cepat

tanpa efek samping yang tidak diinginkan.

Note: Selama dikonsumsi dalam jumlah yang tepat dan sesuai dosis yang dianjurkan. 



C.G.F

• CGF kaya akan asam nukleat, peptides, 

water-soluble vitamins and minerals.

• Dengan bertambahnya usia, maka tubuh akan

menjadi lebih lambat dalam memproduksi RNA 

DNA, oleh sebab itu PENTING untuk konsumsi

makanan kaya asam nukleat dari luar karena

dapat mendukung kesehatan dan regenerasi sel. 



C.G.F
CHLORELLA GROWTH FACTOR

Seiring bertambahnya usia, proses seluler melambat. Dinding sel, yang mengatur suplai nutrisi

dan pembuangan limbah, menjadi kurang berfungsi. Hal ini menyebabkan peningkatan

keasaman tubuh yang memicu banyak penyakit kronis dan degeneratif.

Pasokan makanan kaya DNA dan RNA yang cukup membantu melindungi asam nukleat seluler kita

sendiri. Dan ketika RNA dan DNA kita dalam kondisi baik, tubuh kita dapat menggunakan nutrisi

dengan lebih efisien, membuang racun dan mencegah penyakit. Sel mampu memperbaiki dirinya

sendiri, dan tingkat energi serta vitalitas seluruh tubuh tinggi.

Di Jepang, Profesor Michinori Kimura menemukan tingkat 10% RNA dan 3% DNA dalam

chlorella, yang membuatnya menjadi nutrisi terkaya dalam asam nukleat.



MANFAAT C.G.F
CHLORELLA GROWTH FACTOR

Berpotensi untuk: 

Memperkuat sistem kekebalan

dan mempercepat

penyembuhan jaringan, asam

nukleat CGF merangsang

regenerasi jaringan dan

memperbaiki jaringan yang 

rusak tanpa menyebabkan

proliferasi sel yang tidak

terkontrol dalam bentuk

tumor ganas

Merangsang perbaikan

sel dengan cepat

Merangsang sistem

kekebalan tubuh
Anti-Virus dan

Anti-Inflamasi

Konsentrasi

tinggi

klorofil yang ada

di CGF

CGF merangsang

produksi interferon dan

melindungi limfosit T 

dan B yang merupakan

garis depan tubuh

melawan

infeksi. Meningkatkan

ketahanan terhadap

penyakit

Mengikat logam berat, 

pelarut, dan pestisida, dan

mengubahnya menjadi bentuk

yang dapat dikeluarkan

melalui urin atau empedu.

Melawan radikal bebas

berbahaya dalam tubuh, dan

membantu

detoksifikasi. Glutathione 

membantu menghilangkan

racun dari hati.

Mendetoksifikasi



MANFAAT C.G.F
CHLORELLA GROWTH FACTOR

Berpotensi untuk:

Meningkatkan

Kesehatan pencernaan

Mencegah timbulnya

alergi

CGF merangsang

pertumbuhan

bakteri baik

dan mendukung

sistem

pencernaan. Ini

mengatur flora usus.

CGF merangsang

perbaikan sel

hingga bisa

membantu alergi

Meningkatkan

kebugaran fisik

CGF memiliki

konsentrat untuk

menghasilkan energi

sejati, sehingga

sangat berguna bagi

para atlet maupun

proses recovery.

Menurunkan tekanan 

darah tinggi

Meningkatkan

elastisitas dari

arteri sehingga

membantu untuk

menormalkan

tekanan darah.



MANFAAT C.G.F
CHLORELLA GROWTH FACTOR

Berpotensi untuk:

Meningkatkan

kandungan

zat besi (Fe) 

Menurunkan

kolesterol tinggi

Mengandung banyak

klorofil fosfolipid dan

karotenoid. 

Membantu melawan

radikal bebas, 

penumpukan plak

kolesterol dan luka

dinding arteri.

(trigleserida & 

kolesterol total)

Mengandung banyak

klorofil, zat besi

sehingga dapat

membantu penderita

anemia, fibromyalgia 

terutama ibu hamil. 



ATURAN PAKAI

2 kali sehari 1 tablet

Dapat diminum sebelum atau

sesudah makan

KOMPOSISI

Tiap tablet mengandung 100 mg 

ekstrak chlorella.

IJIN EDAR

POM TR192531181 





PERBANDINGAN
CGF NUVIT SALUT

Kandungan:

100% chlorella growth powder

Kandungan:

Vitamin B6, Vitamin B12, Citrus 

concentrate powder, Selenium yeast 

powder, Carrot powder

Kandungan:

HDL SOP, Walnut peptide, Grape 

powder – Resveratrol, Sakura extract, 

Fish Collagen, L-glutathione, 

Antioxidant ascorbic acid, Stevia

Manfaat:

‐ Berpotensi Menurunkan kolesterol

‐ Menurunkan tekanan darah tinggi

‐ Membantu mempercepat proses

perbaikan jaringan

‐ Meningkatkan energi

‐ Meningkatkan imunitas

‐ Memperbaiki sistem pencernaan

‐ Meningkatkan jumlah darah dan

pembaruan sel

Manfaat:

‐ Meningkatkan system imun

‐ Meningkatkan ketahanan tubuh

melawan penyakit, infeksi dan kanker

‐ Memberikan energy sepanjang hari

sepanjang waktu

Manfaat:

‐ Menjaga kesehatan kulit

‐ Melawan radikal bebas

‐ Sebagai antioksidan

‐ Regenerasi sel tubuh secara

keseluruhan

‐ Mencegah penurunan fungsi saraf

otak



SARAN PENGGUNAAN BERDASARKAN JURNAL PENELITIAN



SARAN PENGGUNAAN BERDASARKAN JURNAL PENELITIAN

Memperbaiki fungsi pencernaan



SEHAT SELALU!


