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Producent: Nutrisan • Inhoud: 30 tabletten (‘enteric coated’)

Garlitin

Ingrediënten per tablet
Knoflookextract (Allium sativum) ...................................................................................................................................400 mg
 gestandaardiseerd op minstens 8 mg alliine, 4,2 mg thiosulfinaten en 4,5 

mg gamma glutamylcysteïnen   

Dosering
1 tablet per dag bij de maaltijd of zoals aanbevolen door een gezondheids-
professional.

Toepassingen
• Ondersteuning van de circulatie
• Verhoging weerstand van het organisme
• Versterkt de weerstand tegen slechte bacteriën in de darmen

Onderscheidend vermogen
• Gepatenteerd productieproces.
• Iedere tablet levert minimum 4,2 mg allicine.
•  Minimum alliine gehalte van 11000 mcg.
•  4 gram verse knoflook per tablet waardoor het voldoet aan de ‘German 

Commission E’.
•  Bevat voldoende gamma-glutamylcysteine voor de productie van alliine.

Productinformatie
Knoflook helpt bij het behoud van een gezonde cholesterolspiegel, heeft een 
goede invloed op de doorstroming en ondersteunt het afweersysteem.

1 tablet Garlitin levert minstens 4,2 mg allicine, het hoogste gehalte dat per 
tablet verkrijgbaar is. Ook heb je na inname geen last van de typische knof-
lookgeur of onaangename oprispingen.

Garlitin voldoet eveneens aan de richtlijnen van de German Commission E, 
een commissie die wereldwijd ervoor zorgt dat kruidenextracten aan bepaalde 
normen voldoen. Tevens geeft deze commissie aan dat minstens 4 g verse look 
per dag moet ingenomen worden, wil men van de gezondheidsvoordelen 
kunnen genieten.
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Deze informatie is bedoeld voor professionele doeleinden. De besproken planten en stoffen 
mogen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding gebruikt worden. Ze dienen ter 
ondersteuning van de algemene gezondheid en zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in 
de preventie, behandeling of genezing van ziekten.

Wetenschappelijke informatie
Er zijn weinig kruiden die zo goed wetenschappelijk onderzocht zijn op hun 
therapeutische werking als knoflook. Knoflook oefent een gunstige invloed 
uit op cholesterol, triglyceriden, de bloedsomloop en hart- en vaatziekten; 
daarnaast versterkt knoflook het immuunsysteem, beschermt het lichaam 
tegen toxische stoffen en wordt het geregeld op een doeltreffende wijze in-
gezet bij infecties met virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. 

Het is een wetenschappelijk feit, bekende studies van o.a. Varro Tyler en James 
Duke tonen dit aan, dat allicine de meest heilzame stof is uit knoflook. Alleen 
verse knoflook levert hoge gehalten allicine terwijl niet verse look helemaal 
geen allicine bevat.        

Verse knoflook bevat de 2 belangrijke componenten alliine en alliinase die 
apart in de knoflook (bol) voorkomen. Wanneer verse knoflook gehakt wordt, 
werkt het alliinase in op de andere component alliine en wordt er uiteindelijk 
allicine gevormd. 

Maar allicine is een uiterst onstabiele stof en wordt snel afgebroken tijdens 
het productieproces. Daarom wordt knoflook best verwerkt in een gecoate 
tablet waarbij voorkomen wordt dat het alliinase op het alliine gaat inwer-
ken. Aangezien het feit dat de tablet ‘enteric coated’ is, gaat pas allicine kun-
nen gevormd worden in de dunne darm, de plaats waar allicine zijn heilzame 
werking kan uitoefenen.

Kort samengevat kan men stellen dat knoflook:
• atherosclerose afremt door zijn gunstige invloed op het cholesterol-en tri-

glyceridengehalte, afname van de fibrinogeenspiegel en remming van de 
bloedplaatjesaggregatie

• de bloeddruk reguleert doordat het enzym stikstofoxidesynthase in het 
vaatendotheel gestimuleerd wordt

• sterke antioxidatieve eigenschappen vertoont door o.a. de zwavelhou-
dende verbindingen allicine, S-allylcysteïne en diallyldisulfide waardoor 
lipidenperoxidatie wordt tegengegaan; tevens worden de antioxidantsys-
temen catalase en glutathionperoxidase gestimuleerd

• het immuunsysteem versterkt door de activiteit van macrofagen en lym-
focyten te verhogen

• een gunstige invloed heeft op virussen, gisten, parasieten en schimmels 
in de darm; het heeft een brede antimicrobiële activiteit

• zware metalen zoals kwik, cadmium kan binden en ook de enzymen van 
de fase-II in de lever kan induceren waardoor de detoxificatie in het alge-
meen wordt versterkt

• de spijsvertering ondersteunt en de eetlust bevordert

Knoflook kan als ondersteuning gebruikt worden bij 
• hart- en vaatziekten 
• immuniteitsproblemen 
• infecties 
• schimmels en parasieten
• spijsverteringsklachten 
• belasting van zware metalen
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