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- Proteínas: 
• Conteúdo protéico elevado (60 a 70%); 

• Proteínas de alto valor biológico (aa essenciais); 

• Elevada digestibilidade (70%). 

 

- Ácidos Graxos: 

• Rica em ômega-3 e ômega-6. 

 

- Vitaminas: 
• B 12 , B6, B3, B2, B1; 

• Vitamina E;  

Propriedades Nutricionais 



• Biotina; 

• Ácido fólico; 

• Vitamina A (β-caroteno). 

 

- Minerais: 

• Magnésio; 

• Ferro; 

• Fósforo; 

• Zinco; 

• Cobre; 

• Cromo; 

 

 

 

 

 

 

 

• Manganês; 

• Sódio; 

• Potássio. 

 

 

 



Propriedades  funcionais e terapêuticas 
 
 Efeitos na hiperlipidemia: 
Diversos estudos comprovaram os efeitos positivos da Spirulina no 

combate às dislipidemias. 

Duran et al. (2007), analisou em estudo o efeito da suplementação oral  
(4g/dia por seis semanas) de spirulina nos parâmetros  séricos e na 
pressão sanguínea de indivíduos adultos e observou um efeito 
hipolipidêmico (TAG, colesterol LDL e colesterol total) e redução da 
pressão sanguínea sistólica e diastólica. 

 

 Efeitos na hipertensão: 
Segundo pesquisas realizadas, a Spirulina possui em sua constituição 

peptídios anti-hipertensivos (inibidores da enzima conversora de 
angiotensina) que podem ter potencial no tratamento e na 
prevenção da hipertensão. 



 Efeitos no Diabetes mellitus 
Estudos realizados em humanos comprovaram que a suplementação 

de Spirulina (2 a 2,5g/dia) em indivíduos diabéticos  causou uma 
sensível redução da glicemia de jejum e pós-prandial. 

 

 Efeitos no Sistema Imunológico 
A administração de ficocianina (pigmento extraído da Spirulina) 

poderia ocasionar um estímulo ao sistema imunológico, 
aumentando a atividade  dos linfócitos. 

 

 Efeitos contra a desnutrição 
O estudo de  Simpore  et al. (2005), com 170 crianças africanas (84 

HIV-positivas e  86 HIV-negativas) demonstrou os benefícios da 
Spirulina para o tratamento de crianças desnutridas, bem como o 
impacto positivo sobre a recuperação nutricional de crianças 
infectadas pelo HIV. 



 Efeito antiobesidade 

Um estudo realizado por  Becker et al. (1986) constatou que em uma 
dieta suplementada com 2,8g de Spirulina, três vezes ao dia durante 
4 semanas resultou em  redução do peso corporal de pacientes 
obesos. Podendo ser atribuído ao aumento da atividade da lipase 
lipoprotéica (LPL). 

Outro  mecanismo que pode estar envolvido é o aumento da 
saciedade gerado  pela elevação  de aminoácidos plasmáticos  após 
a ingestão de  proteínas.  

 

• Efeitos antioxidantes 

• Efeitos antivirais 

• Efeitos na microbiota intestinal 

 

 



Como utilizar a Spirulina Orgânica na 

alimentação? 

• Posologia diária: 2 a 4 g. 

 

• Apresentações: comprimidos de 0,5 g e em pó. 

 



A Spirulina pode ser preparada das mais diversas formas: 
 

- Sucos;    

- Shakes; 

- Bolos; 

- Biscoitos; 

- Drinks; 

- Sopas; 

- Sorvetes...     

 

    Invente sua própria receita!!!! 





Contato: 
 
         info@fazendatamandua.com.br 
 
         elainepenha81@gmail.com 
 
 
 

Obrigada!!! 
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