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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Uma vida saudável é sinônimo de uma boa
alimentação. Sabemos que consumir alimentos
variados, incluindo proteínas, verduras, grãos,
frutas e sementes, é essencial para equilibrar
os nutrientes necessários na nossa dieta.
Existe um grupo de alimentos,
que são fontes poderosas
de vitaminas, antioxidantes,
minerais e outros compostos
importantes para manter a saúde
em dia — são os superalimentos.

Neste e-book, você vai aprender mais sobre
os superalimentos e as microalgas, além de
descobrir dicas para melhorar a sua alimentação
fora de casa. Boa leitura!
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Alguns alimentos receberam certo destaque
por suas propriedades e ganharam o apelido de
superalimentos. Embora eles não sejam muito
populares nas refeições do brasileiro, são ricos em
nutrientes capazes de trazer inúmeros benefícios
para a saúde, como o tratamento e a prevenção
de doenças.
De uma maneira geral, os chamados superalimentos
são principalmente frutos e hortícolas que contêm
alto teor de vitaminas, antioxidantes, minerais,
fibras e fitonutrientes.
Se você ingerir 50g de soja, por exemplo, vai obter a
mesma quantidade de proteínas que 100g de feijão
te ofereceria. 100g de castanha de caju possui
409mg de fósforo, enquanto 100g de ovo possui
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apenas 180mg. Dessa maneira, pode-se comer menos e melhor, visto que a densidade nutricional desses
alimentos é maior.
Os antioxidantes, por exemplo, são essenciais para a prevenção de doenças em nosso organismo.
Isso acontece por meio do combate aos radicais livres, que são produzidos normalmente durante o
nosso metabolismo.
Atos como fumar e ingerir álcool propiciam ainda mais a formação dos radicais livres. O excesso desse
composto estressa, oxida e causa lesões nas células, o que pode resultar em um envelhecimento precoce,
diabetes ou doença coronariana.
Já os fitonutrientes são compostos bioativos naturais. Além de possuírem um papel fundamental na
manutenção da saúde, eles auxiliam no emagrecimento, dão saciedade e retiram a gordura do organismo.
Desse modo, os superalimentos trazem benefícios como a diminuição do colesterol ruim
e o combate às células cancerígenas, além de darem energia e fortificarem, combatendo
infecções e desintoxicando o corpo.
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Confira um pouco mais sobre 3 superalimentos que vão melhorar a sua saúde e dieta:
MIRTILO OU BLUEBERRY
O mirtilo é uma frutinha muito apreciada na Europa e na América do Norte. A pequena fruta de cor roxa
é uma das mais ricas em antioxidantes já estudadas, além de preservar número elevado de polifenóis
em sua casca.
Assim, o blueberry é eficaz no combate aos radicais livres. Outras pesquisas detectaram
que ingerir a fruta 3 a 4 vezes por semana melhora a imunidade e combate doenças
cardiovasculares e o câncer.

BATATA-DOCE
A batata-doce ganhou grande divulgação no mundo esportista por ser uma ótima fonte de carboidratos.
Apesar de ser mais calórica que a batata convencional, esse alimento é rico em antioxidantes, manganês,
vitamina C e potássio. A batata doce é muito versátil e pode ser usado em pratos doces e salgados.
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GOJI BERRY
A goji berry é uma pequena fruta
vermelha, vinda do Tibet, no
norte da China. A fruta tem cerca
de 40x mais vitamina C que uma
laranja, além de possuir várias
vitaminas do complexo B em sua
composição. Os ômegas contidos
na Goji são as chamadas gorduras
boas, essenciais para a saúde.
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Você sabia que existem alguns superalimentos
escondidos no oceano? Além dessa categoria ser
formada por frutas e vegetais, também é composta
pelas microalgas.
Nelas podemos encontrar substâncias
imunomoduladoras e rica densidade nutricional!
Elas são pequenas algas unicelulares, que podem
habitar tanto a água salgada quanto a água doce.
Assim como as outras algas, elas utilizam a luz,
o gás carbônico e nutrientes do ambiente para
se alimentar. Nesse processo, que se chama
fotossíntese, é liberado o oxigênio que respiramos.
O consenso atual admite que os primeiros microorganismos surgiram nos mares primitivos da Terra.
A partir deles, as microalgas se desenvolveram e
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foram um dos primeiros seres a habitar o planeta. Assim aconteceu a diferenciação entre as diversas
espécies de microalgas, visto que cada uma possui uma composição molecular diferente.
Existem relatos sobre o uso das microalgas por diversos povos. Na china, as algas são ingrediente
fundamental da alimentação há mais de dois mil anos. No México e na África, as microalgas eram
incorporadas a outros alimentos, como milho, cereais e farinhas. Atualmente, elas ganharam destaque
por estudos que comprovaram seu papel como fonte alternativa de proteínas, além de outros nutrientes
como antioxidantes, minerais e vitaminas. O uso de microalgas já é considerado seguro pela ANVISA
(Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), o que viabiliza a sua incorporação a outros alimentos.
O desafio dos pesquisadores é transformar as microalgas em um alimento visivelmente agradável, visto
que a cor esverdeada e o odor característico não é muito atrativo. Até que o brasileiro se adapte à ideia,
fica difícil adicionar as microalgas à alimentação em sua forma natural. No entanto, já existem cápsulas
manipuladas contendo microalgas e até cápsulas completamente vegetais, como as da Ocean Drop.
Por possuírem altos níveis de nutrientes e ação probiótica, as microalgas são consideradas superalimentos
excelentes para a saúde.
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Ao pensar em uma alimentação saudável,
dificilmente iremos associar seus
benefícios às algas. No entanto, elas são
uma ótima fonte de nutrientes, proteínas
e minerais, como o iodo e ferro. Neste
tópico, abordaremos alguns dos inúmeros
benefícios que as microalgas trazem para
a sua saúde:
ALTA DENSIDADE NUTRICIONAL
Estudos já comprovaram que as microalgas
são uma ótima opção de proteína de alta
qualidade. Além disso, elas possuem alto
teor de fitonutrientes, ferro, aminoácidos
essenciais, vitaminas e minerais, como o
iodo, manganês, potássio, fosforo e cálcio.
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A clorofila, um componente essencial para a fotossíntese dessas plantas, é um pigmento e antioxidante
que ajuda o organismo a eliminar os resíduos do metabolismo, purificando o sangue.
Quando olhamos para duas microalgas em específica, a Spirulina e a Chlorella, conseguimos ver claramente
a densidade nutricional superior a alguns alimentos comuns.
SPIRULINA SP:

CHLORELLA SP:

•

20X mais proteína mais que a soja

•

15X mais ferro do que o feijão

•

39X mais betacaroteno que a cenoura

•

10X mais zinco do que um bife bovino

•

23X mais ferro que espinafre cru

•

100X mais clorofila que o brócolis

PREVENÇÃO DE DOENÇAS
As microalgas são consideradas superalimentos porque contêm diversos tipos de vitaminas e minerais.
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As vitaminas do complexo B são extremamente importantes para combater alguns tipos de doenças. As
vitaminas B2 e B3, por exemplo, auxiliam na proteção e saúde dos cabelos e da pele.
B6 e B12 são vitaminas que auxiliam na renovação de células. Já o acido fólico e a vitamina B12, juntamente
com o ferro, protegem o corpo ao reforçar a imunidade e saúde do sangue. Além disso, o ômega 3, ômega
6 e ômega 9 encontrados nas microalgas têm função protetora do sistema cardiovascular.
É bom saber que a Spirulina contém todas as vitaminas do complexo B, além de todos os óleos essenciais.
Assim trazendo vários benefícios para quem inclui-lo na sua dieta.
DESINTOXICAÇÃO
Durante o metabolismo, são produzidos diversos compostos que devem ser eliminados. As microalgas
auxiliam na remoção desses compostos, ao ajudar o fígado no processo de degradação.
Além disso, algumas espécies de microalgas, como a Chlorella, têm a habilidade de drenar
toxinas para fora do corpo, inclusive metais pesados e pesticidas.
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A microalga Chlorella é a maior fonte do mundo do antioxidante clorofila, que ainda aumenta o efeito
detox deste superalimento.
A clorofila é conhecido por eliminar toxinas do sangue e é capaz de regular os níveis de colesterol e açúcar
do sangue. Além disso ela também combate os efeitos prejudiciais das radicais livres. Para quem gostaria
de saber mais sobre o funcionamento detox da Chlorella, escrevemos este post.
AJUDA NO EMAGRECIMENTO
Apesar de ter inúmeros nutrientes em sua constituição, as microalgas são pouquíssimo calóricas. Assim,
é interessante consumi-las antes das refeições. A sensação de saciedade impede que haja ingestão
exagerada de alimentos. Além disso, um dos aminoácidos presentes na microalga Spirulina é a fenilalanina,
responsável por estimular a sensação de saciedade.
Um outro beneficio da variedade de nutrientes que as microalgas contêm é que eles ajudam o metabolismo
corporal funcionar de forma certo. Algo que dificilmente acontece em uma dieta onde todos os nutrientes
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não estão presentes. Um metabolismo que funciona direita resultará em uma queima de gordura corporal
mais fácil.
ENERGIA E FOCO
As microalgas são excelentes fontes de proteínas e nutrientes. Dessa maneira, são altamente energéticas.
Algumas espécies contêm tiamina, uma vitamina que protege o sistema nervoso e auxilia suas funções,
o que propicia um bom funcionamento das funções metabólicas e cerebrais.
Além disso, eles contam com o óxido nítrico, bem como uma alta concentração de ácidos graxos essenciais,
como o Omega-3.
O óleo de peixe tem sido referido como um alimento para o cérebro útil devido à sua alta
concentração de ômega-3, mas um fato pouco conhecido é que os peixes não sintetizam
Omega-3, eles obtêm ao se alimentar das algas!
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AJUDA EM QUADROS ALÉRGICOS E ANÊMICOS
As microalgas possuem uma grande quantidade de ferro em sua composição, a microalga chamada
Spirulina até contém a maior concentração de ferro do mundo! A hemoglobina, parte fundamental das
hemácias, precisa de ferro para funcionar e carregar o oxigênio para os tecidos.
Pacientes anêmicos podem apresentar cansaço, fadiga e falta de ar. Ao fornecer ferro para o organismo,
é possível reverter um quadro de anemia. Para as pessoas alérgicas e que sofrem de rinite, pode ser
interessante tentar o tratamento com cápsulas de microalgas. Estudos comprovam que pequenas doses
diárias combatem a coriza nasal e a congestão causada por alérgenos como os ácaros e o pólen.
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Até pouco tempo atrás, a Spirulina era considerada
uma alga. Hoje sabemos que, na verdade, ela
pertence a um grupo de bactérias chamado de
cianobactérias. Assim como as plantas, ela é capaz
de realizar fotossíntese e possui cor verde-azulada.
Há 2 mil anos, a Spirulina está presente na
alimentação de diversos povos, o que chamou a
atenção de pesquisadores no mundo todo. Eles
descobriram que a Spirulina é uma cianobactéria
com grande quantidade de nutrientes essenciais
para o bom funcionamento do corpo. Desse modo,
ela serve para:
•
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dar uma energia extra para o corpo, visto
que auxilia na formação de hemoglobina por
possuir alto teor de ferro
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•

auxiliar no emagrecimento, pois é fonte natural de proteínas e tem baixo teor de gordura

•

combater os radicais livres formados no metabolismo

•

fortalecer o sistema imunológico, já que contém vitamina E e zinco, compostos importantes para
um bom funcionamento dos linfócitos T do organismo

•

construir novas células, pois contém todos os aminoácidos essenciais

•

melhorar o sistema nervoso central, prevenir doenças e favorecer a saúde dos cabelos,pele e
unhas, entre outras.

A Spirulina pode ser tomada em forma de complementos alimentares (cápsulas ou pó). O mais recomendado
é o consumo em cápsula, por duas razões. A primeira é que a facilidade de tomar e guardar, e a segunda
é que a cápsula é altamente concentrada, sendo necessárias apenas 4 cápsulas por dia. Você pode
encontra-lá em lojas de produtos naturais, ou, para sua maior comodidade, é possível também adquiri-la
pela loja online da Ocean Drop.
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Chlorella é uma microalga verde que vive
em água doce. Após intensas pesquisas,
descobriu-se que a Chlorella possui inúmeros
nutrientes benéficos para a saúde, sendo
apelidada de alimento quase perfeito.
Além disso, seu crescimento em escala
comercial é tão intenso que os pesquisadores
acreditavam que ela seria a solução para a
fome do mundo.
Outro ponto interessante é que a Chlorella é
tão benéfica para a saúde que já foi enviada
para o espaço como suplemento alimentar
para os astronautas. Por esse motivo, essa
alga é um um dos superalimentos que você
deve conhecer.
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Além de minerais, vitaminas e fitonutrientes, a Chlorella possui um composto exclusivo, o Fator de
Crescimento Chlorella (FCC). Esse composto é rico em matéria-prima para a construção de células, como
DNA, RNA e ácidos nucleicos. Dessa forma, o fator de crescimento propicia a reparação de células, bem
como a cura de lesões, e ajuda nos processos cicatrizantes.
O FCC também tem papel importante no retardamento do envelhecimento celular, auxiliando
diretamente a recuperação de doenças como a osteoporose.

Além disso, podemos citar como benefícios:
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•

Ser a maior fonte de clorofila do mundo. A clorofila elimina diversas substâncias tóxicas do organismo,
além de regular os níveis de glicose e colesterol no sangue.

•

O fortalecimento do sistema imunológico.

•

Até 20% do peso da Chlorella é destinado às fibras, o que auxilia na digestão e na formação da flora
intestinal, além de fazer parte do processo de desintoxicação.

A IMPORTÂNCIA DA CHLORELLA

•

A proteção do sistema cardiovascular e cerebral por meio de ácidos graxos (ômegas).

•

O combate aos radicais livres pelos antioxidantes.

•

A neutralização do pH do sangue por conter pH alcalino.

A Chlorella pode ser consumida em cápsulas, em tabletes ou em pó. Somente 3 cápsulas por dia
fornecem os benefícios mencionados acima. É recomendado o uso antes das refeições para que haja uma
melhor absorção.
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SMOOTHIE ENERGIZANTE
INGREDIENTES:
•

1 porção de mirtilos congelados

•

1/2 banana congelada e picada

•

1 colher de mel

•

1 pote de iogurte natural

Se desejar o l íquido menos espesso,
adicione leite.
Antes de colocar tudo no liquidificador adicione
uma porção de Spirulina para ter energia extra!
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SMOOTHIE DETOX
INGREDIENTES:
•

150ml de chá verde

•

Suco de 1 limão

•

1 kiwi picado

•

Folhinhas de hortelã

•

Lascas de gengibre

•

Gelo

Adicione uma porção de Chlorella a seu smoothie para potencializar o efeito detox!
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A rotina diária pode ser extremamente corrida e
estressante. Por esse motivo, nos alimentamos
de forma desequilibrada, o que prejudica a saúde.
Consumir superalimentos e combiná-los entre
si é uma forma inteligente e eficaz de unir todos
os nutrientes, vitaminas, minerais e demais
compostos necessários em nossa alimentação
diária. Além disso, por serem produtos naturais,
os superalimentos não causam tanto impacto
ambiental, sendo opções alimentares sustentáveis.
É importante lembrar que a alimentação é
essencial para obter uma saúde exemplar, assim
como a prática de exercícios físicos e o abandono
de vícios, como o cigarro. Cuide do seu corpo e de
seu organismo!
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A Ocean Drop é a primeira empresa especializada em microalgas como
superalimentos no Brasil. O nosso objetivo é oferecer saúde para os
nossos clientes, por meio de produtos naturais e sustentáveis. Com uma
pequena quantidade diária de Spirulina e Chlorella, é possível alcançar
uma alta performance e ganhar os melhores benefícios em nutrição.
Conheça-nos e venha nutrir o oceano que existe dentro de você!
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