Komposisi dan kandungan zat gizi per 3 gr
Phytonutrient

General Composisition
Kalori

10 cal

Karbohidrat

<1 gr

Protein

2 gr

Lemak

0 gr

Kolesterol

0 gr

Gamma Linoleid
Acid (GLA)
Chlorophyll

Zeaxanthin

Vitamin & Enzyme
Vitamin A as Beta Carotene
Vitamin B1 (Thiamin)

240 mg

Total Carotenoids

32 mg

3,5 mcg

Phospor
Iodine

9 mg

Food and Drug Administration

10 mg
6,6 mg
33 mg
15 mcg

Vitamin B2 (Riboflavin)

140 mcg

Magnesium

15 mg

Vitamin B3 (Niacin)

400 mcg

Natrium

42 mg

Vitamin B6

30 mcg

Vitamin B12

9 mcg

Vitamin E (d-a tocopherol)

105 mcg

Zinc

0,09 mg

Selenium

0,9 mcg

Copper

0,02 mg

Inositol

1,7 mcg

Manganese

Biotin

<1 mcg

Kromium

Asam folat

4,5 mcg

Molybdenum

Asam Pantotenat

4,5 mcg

Sodium

30 mg

Potassium

60 mg

Superoxside dismutase (SOD)*
* Antioksidan enzyme activity

1080 unit

World Top Quality Brand

15 mg

Mineral
Kalsium
Besi

11,250 IU

Hawaiian
30 mg

Phycocianin

Asam lemak
Gamma Linoleic Acid

32 MG

Generally Recognized As Safe

0,4 mg
40 mcg
<12 mcg

Good Manufacturing Practice

Takaran Minum yang disarankan
Dewasa
: 15 tablet /hari
Anak-anak : 5-10 tablet/hari

Cyanotech Corp. adalah salah satu perusahaan terbaik dan terbesar di Hawai, USA yang
memproduksi produk yang berbahan dasar Spirulina Pacifica yang telah diakui kualitas
dan dipatenkan merk nya.
Kini produk tersebut telah hadir secara eksklusif di Indonesia melalui Luxor Indonesia.
Dengan teknologi modern dan quality control yang ketat menjadikan perusahaan ini
mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2008 dan proses pentabletannya telah mendapatkan
hak paten : U.S Patent #5,276,977

POM TI.124.546.711

Makanan Terlengkap
Untuk Kesehatan
Di Distribusi Oleh
PT. LUXOR INDONESIA, Jakarta - Indonesia

Tim Marr,
Atlit -Triathlon
Hawaii, USA
“Konsumsi Rutin
Spirulina Pacifica”

Health Comes First

8Alasan

Spirulina Pacifica
merupakan yang
terbaik di dunia
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Superior Strain

Jenis terbaik yang
diproduksi oleh Cyanotech
Corp. di Hawaii, USA
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Mineral dari darat & laut

Air yang digunakan berasal
dari air laut dengan
kedalaman 2000 kaki dan
air dari gunung berapi yang
kaya akan mineral.
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Terbersih di dunia

Peralatan produksi yang
bersih dan bebas dari
bahan cemaran.

S

pirulina merupakan tumbuhan air mikroalga
(Cyanobacteria) berbentuk spiral, bersel satu yang
telah ada sejak 3.5 milyar tahun yang lalu dan telah
dikonsumsi oleh suku Aztec kuno di Mexico sejak 5 abad
yang lalu. Terdapat ± 2000 jenis Spirulina di dunia, dari
berbagai penelitian diketahui bahwa spirulina dari species
platensis dan strain Pacifica merupakan spirulina yang aman
untuk dikonsumsi dan memiliki nilai gizi yang tinggi.
Spirulina Pacifica diproduksi oleh Cyanotech Corp. di
Hawaii, USA yang merupakan produsen mikroalga pertama
di dunia yang mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2008.
Jika dibandingkan dengan spirulina yang dibudidayakan
di tempat lain, Spirulina Pacifica yang dibudidayakan di
Hawaii memiliki lebih banyak keunggulan.

Bebas Polusi

Hawaii merupakan
tempat yang tepat untuk
pembiakan spirulina karena
bebas polusi dan matahari
bersinar lebih lama yaitu
selama 18 jam/hari.

Teknologi Pengolahan

Sertifikat GRAS

GRAS (Generally Recognized
As Safe) diberikan oleh
FDA - USA. Status ini menunjukan
bahwa Spirulina Pacifica benarbenar aman dan tanpa efek samping
untuk dikonsumsi sebagai makanan
atau suplemen.

No. Patent : U.S Patent #5,276,977
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Pencucian 3x dengan air
bersih untuk menghilangkan
kandungan garam, sehingga
menghasilkan Spirulina
Pacifica bebas garam

Sertifikasi Halal

1
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Memperoleh sertifikat
dari IFANCA, sehingga
halal untuk dikonsumsi.

Spirulina Pacifica mengandung phycocianin, klorofil dan
polysacarida yang membantu meningkatkan aktifitas unsurunsur antibodi untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh
virus, bakteri, maupun parasit, sehingga tubuh memiliki daya
tahan yang lebih kuat.

Superfood

Spirulina Pacifica kaya akan zat gizi, mengandung lebih dari
60% protein nabati, Vitamin B kompleks, Vitamin A dan E,
Asam lemak esensial, mineral dan pigmen alami. Zat gizi
dalam spirulina berguna untuk melengkapi kecukupan gizi
yang diperlukan oleh manusia setiap hari
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Diproses dengan
teknologi tinggi
Ocean Chill Drying
& Cold Tableting.
Menggunakan suhu
rendah dalam proses
pengeringan dan
tableting untuk
melindungi zat gizi
dari kerusakan selama pemrosesan. Kualiti
kontrol dilakukan melalui 15 macam pengujian
untuk menghasilkan Spirulina yang berkualitas

Bebas Garam
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Meningkatkan daya tahan tubuh
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Menyehatkan darah

Spirulina Pacifica mengandung klorofil, Vitamin B12, asam
folat dan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan
sel darah. Konsumsi Spirulina Pacifica secara teratur
akan mencegah terjadinya anemia (kurang darah)

Antioksidan alami & Anti kanker

Polusi, stress, sinar matahari, bahan-bahan kimia dll merupakan
sumber radikal bebas. Di dalam tubuh radikal bebas yang berlebih
dapat menyebabkan berbagai kerusakan fungsi organ. Spirulina
Pacifica mengandung Antioksidan seperti Selenium, Vitamin E, enzyme
SOD yang dapat memperkecil resiko kerusakan yang diakibatkan oleh
radikal bebas. Phytonutrien dalam Spirulina (betakaroten,klorofil,
xanthofil, phyocianin) merupakan anti kanker alami.
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Detoksifikasi
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Klorofil di dalam Spirulina Pacifica akan bekerja untuk
membersihkan dan membuang toksin (racun) yang berasal
dari bahan pengawet makanan, obat-obatan, cemaran air dan
bahan-bahan kimiawi yang menumpuk di dalam darah. Klorofil
juga berguna untuk mengurangi aroma tubuh yang tidak sedap

Memperbaiki sistem pencernaan

Spirulina Pacifica memiliki Protein Efficiency Ratio yang
sangat tinggi, sehingga lebih cepat diserap tubuh.
Dinding sel nya terbuat dari protein, polysacarida dan
enzyme serta tidak memiliki selulosa sehingga lebih
mudah dicerna dan diserap oleh tubuh
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