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Ingrediënten per vegetarische capsule
Shiitake (Lentinula edodes Pegler) .................................................................................................................................150 mg
Spirulina platensis (Spirulina platensis Geitler) .....................................................................................100 mg
N-acetylcysteïne ..................................................................................................................................................................................................75 mg
L-glutathion .................................................................................................................................................................................................................60 mg
L-methionine .............................................................................................................................................................................................................60 mg
Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) ...........................................................................................................................................50 mg
Vitamine C (calcium-L-ascorbaat) .........................................................................................35 mg (44% ADH)
Schietwilg (Salix alba L.), gestandaardiseerd op 3.5 mg salicine  .........................35 mg
Alfa-liponzuur (R-vorm) .......................................................................................................................................................................25 mg
Druivenpitextract (OPC, fytosoomvorm) ..................................................................................................................20 mg
SOD (Extramel) ............................................................................................................................................................................................................4 mg
Vitamine B2 (riboflavine) .................................................................................................................1,4 mg (100% ADH)
Selenium (L-selenomethionine) .................................................................................................... 16 μg (29% ADH)

Dosering
2 x 1 vegetarische capsule per dag of zoals aanbevolen door een gezondheids-
professional.

Toepassingen
• Ondersteuning inwendige reiniging op zware metalen
• Instandhouding normale leverfunctie
• Bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
• Ondersteuning natuurlijke weerstand
• Gunstige invloed op de werking van het immuunsysteem
• Ondersteuning welzijn en vitaliteit

Onderscheidend vermogen
• Chlorella van de hoogst mogelijke zuiverheid dankzij een uniek productie-

proces (cultuur in glazen buizen)
• Spirulina van buitengewone kwaliteit, gekweekt in speciale vijvers ver weg 

van mogelijke industriële en agrarische vervuiling, en onderworpen aan de 
hoogst mogelijke controles op eventuele contaminanten

• Hoogkwalitatieve, biologische shiitake, vrij van pesticiden en zware meta-
len, en bestaande uit zowel het mycelium als primordia (heel jonge vrucht-
lichamen)

• Extra synergie van belangrijke nutriënten waaronder N-acetyl-L-cysteïne, 
L-methionine, SOD (superoxide dismutase), glutathion, R-alfa-liponzuur, 
vitamine C en selenium

Productinformatie
Een voedingssupplement dat dient ter ondersteuning van de inwendige reini-
ging moet zelf de allerhoogste zuiverheid bezitten, en het lichaam niet belas-
ten. Speciale aandacht ging daarom naar de kwaliteit van alle ingrediënten.

De shiitake-biomassa van mycelium en primorda biedt een volledig spectrum 
natuurlijke inhoudsstoffen, inclusief tal van enzymen. Dankzij het hoogwaar-
dige productieproces blijft de enzymactiviteit behouden. De zorgvuldige 
kweekmethode op een steriel substraat levert shiitake die vrij is van andere 
zwammen, pesticiden en zware metalen.

De spirulina wordt gekweekt in zuivere, afgelegen vijvers, volgens de strenge 
normen van biologische aquacultuur. Een geheel natuurlijke omgeving met 
anorganische mineralen wordt gecreëerd. Kwaliteitstesten worden regelmatig 
door onafhankelijke experts uitgevoerd: ondermeer controles op de afwezig-
heid van pesticiden, inspecties op het productieproces.

De chlorella krijgt in de doorzichtige, glazen buizen waarin ze gekweekt wordt 
een 100% gecontroleerde groeiomgeving onder natuurlijk licht, voor een op-
timale aanmaak van chlorofyl. In tegenstelling tot de Aziatische chlorella die in 
bassins gekweekt wordt, komt deze chlorella niet in contact met de open lucht, 
pesticiden of zware metalen.

Ook de synergetische componenten zijn van een onberispelijke kwaliteit. Zo is 
het schietwilgextract gestandaardiseerd (voor een betrouwbaar effect), alfa-
liponzuur wordt in de natuurlijke R-vorm aangeboden (van belang, want de 
synthetische vorm bestaat voor de helft uit de onnatuurlijke S-vorm die zowel de 
opname als de positieve effecten van de R-vorm tegenwerkt), het druivenpitex-
tract bezit de fytosoomvorm (voor een maximale biologische beschikbaarheid), 
het superoxide dismutase is van Extramel-kwaliteit (de wetenschappelijk be-
wezen SOD).
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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
Symptomen zoals vermoeidheid, slapeloosheid en hoofdpijn – zonder aan-
wijsbare oorzaken – zijn volgens natuurartsen alarmsignalen om tot ontgiften 
over te gaan. Met een inwendige reinigingskuur kunnen welzijn en weerstand 
positief beïnvloed worden.
Spirulina, chlorella, glutathion, selenium en alfa-liponzuur zijn belangrijk om 
het lichaam te ontdoen van zware metalen. Chlorofyl (aanwezig in chlorella en 
spirulina) heeft een sterk adsorberend vermogen voor zware metalen (evenals 
voor dioxines en PCB’s). In een humane studie induceerde suppletie met chlo-
rella een verhoogde excretie van cadmium via stoelgang en urine. Glutathion 
kan in het lichaam omgezet worden tot mercaptiden die lood, cadmium en 
kwik absorberen. Selenium vormt complexen met lood en cadmium. Alfa-
liponzuur bindt aan cadmium. Dankzij hun chelerende functie schermen deze 
stoffen de zware metalen af van de weefsels zodat ze niet langer schade aan-
richten vooraleer ze uit het lichaam worden verwijderd. Deze zware metalen 
tasten immers ondermeer het zenuwstelsel (lood, methylkwik), de nierfunctie 
(lood, cadmium, anorganisch kwik), de darmfunctie (lood, anorganisch kwik) 
en de werking van het immuunsysteem (lood) aan. Fycocyanine, het blauw-
achtige pigment uit spirulina, is eveneens van groot belang om schade door 
zware metalen in het lichaam te verhinderen.
Glutathion bezit nog een belangrijke detoxificatieopdracht, en is overduidelijk 
aanwezig in de lever. Fase-2 detoxificatie-enzymen (glutathion S-transfera-
ses) hechten glutathion vast aan diverse toxines en procarcinogenen waardoor 
ze gemakkelijker via urine of gal uit het lichaam worden verwijderd. Cysteïne 
is de beperkende factor voor de synthese van glutathion en wordt bij voorkeur 
onder de vorm van N-acetylcysteïne (NAC) ingenomen. In de lever wordt cys-
teïne ook aangemaakt vanuit L-methionine.
Glutathion heeft bovendien een beschermende functie als antioxidant, 
rechtstreeks en als cofactor van antioxidantenzymen. Voor een optimale 
ondersteuning van de antioxidantfunctie van glutathion zijn selenium, alfa-
liponzuur en vitamine B2 aangewezen. Een belangrijk antioxidantenzym, het 
glutathionperoxidase, heeft namelijk zowel glutathion als selenium nodig om 
goed te functioneren. Bij de recycling van geoxideerde glutathion worden alfa-
liponzuur en vitamine B2 gebruikt.
Superoxide dismutase (SOD) is een primaire antioxidant die onmiddellijk in 
werking treedt bij oxidatieve schade (als eerstelijnsdefensie, zonder nood aan 
cofactoren). Een klinische studie met de SOD van Extramel-kwaliteit toont 
alvast het belang van antioxidanten voor het welzijn. De gezonde vrijwil-
ligers aan deze studie vertoonden bij gebruik van deze SOD minder stress-
symptomen zoals pijn, prikkelbaarheid, slaapproblemen en een verminderde 
alertheid. Oligomere proanthocyanidinen (OPC’s) uit druivenpitten leveren 
eveneens een hoge antioxidantcapaciteit aan het lichaam, dit werd alvast voor 
de fytosoomvorm wetenschappelijk aangetoond.
Tal van antioxidanten hebben overigens een modulerend effect op de werking 
van het immuunsysteem. Zo stimuleren glutathion en vitamine C de werking 
van NK-cellen (Natural Killer cellen). De activiteit van T-cellen hangt eveneens 

sterk af van glutathion. In de inflammatoire cellen van het immuunsysteem 
remmen bestanddelen uit Salix alba (bijv. tremulacine, quercitine, metabolieten 
van salicine) de productie van ontstekingsbevorderende stoffen. De polysacha-
riden uit Shiitake (bijv. lentinan, een β-glucan) worden gecatalogeerd onder 
de belangrijkste immuunboosters. Lentinan activeert T-cellen, NK-cellen en 
macrofagen. Spirulina stimuleert het immuunsysteem ter hoogte van de darm 
(via o.a. polysachariden, chlorofyl), moduleert de vrijgave van cytokines (via 
o.a. flavonöiden en sulfalipiden) en helpt tegelijk allergische reacties onder-
drukken. Chlorella bevordert de activiteit van NK-cellen en T-cellen (induceert 
een Th1-respons).
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