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Ultra Green Tea

Ingrediënten per vegetarische capsule
Groene thee (Camellia sinensis) bladextract (Sunphenon) .............................................670 mg
 gestandaardiseerd op meer dan 90% totale polyfenolen waaronder meer 

dan 45% EGCG, cafeïnegehalte is < 1 %

Dosering
2x1 vegetarische capsule per dag, of zoals aanbevolen door een gezondheids-
professional.

Toepassingen
• Beschermt de cellen tegen oxidatieve stress
• Helpt bij het afslanken
• Ondersteuning van het bloedvatenstelsel
• Helpt de cholesterol beheersen
• Ondersteuning darmwerking
• Gunstige invloed op de werking van het immuunsysteem
• Soepel en ongeremd bewegen

Onderscheidend vermogen
• Bevat de hoogst mogelijke kwaliteit van groene theebladeren 
• Strengst gecontroleerde groene thee op de aanwezigheid van pesticiden & 

zware metalen
• Enkel waterextractie zonder gebruik te maken van toxische solventen
• Bevat minstens 304 mg EGCG (epigallocatechinegallaat) per vegetarische 

capsule
• 1 capsule bevat de actieve bestanddelen van ongeveer 5 koppen groene 

thee
• Zeer arm aan cafeïne

Productinformatie
Groene thee bevat een complexe mix van bioactieve polyfenolen. Ze worden 
onderverdeeld in twee grote groepen: flavanolen zoals de catechines (bijv. 
epigallocatechinegallaat of EGCG) en flavonolen (bijv. quercetine, kaempferol, 
myricitine). Veel van de gunstige effecten van groene thee zijn rechtstreeks toe 
te schrijven aan EGCG. Kennis over het EGCG-gehalte is daarom nuttig voor een 
reproduceerbaar fysiologisch effect. Ultra Green Tea is hoog gestandaardiseerd 
op ruim 45% EGCG, zodat elke vegecaps maar liefst 304 mg EGCG bevat.
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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
Onderzoek naar de weldaden van groene thee kan in grote lijnen worden in-
gedeeld in studies naar kankerpreventie, gewichtscontrole, cardiovasculaire 
gezondheid en preventie van neurodegeneratieve aandoeningen.

De polyfenolen van groene thee (en vooral EGCG) bezitten het potentieel om 
elke fase van de carcinogenese af te stoppen. Ze remmen tal van enzymatische 
reacties die een rol spelen in de initiatie, promotie en metastase van kankers. 
Het zijn overigens goede vrije radicalenvangers die eveneens de antioxidatieve 
verdedigingsmechanismen van het lichaam versterken. Zo stimuleert EGCG 
fase II ontgiftingsenzymen en biedt hiermee onder meer bescherming tegen 
sigarettenrook, alcohol en nitrosamines. De consumptie van groene thee (±10 
koppen/dag) is geassocieerd met een verminderd risico op kanker aan borst, 
slokdarm, maag, dikke darm, rectum, alvleesklier, urinewegen, blaas, prostaat, 
longen en lever.

In combinatie met lichaamsbeweging helpt groene thee bij het afslanken. 
EGCG remt het rijpingsproces (differentiatie/proliferatie) van vetcellen, indu-
ceert bèta-oxidatie (vetverbranding) en beïnvloedt de emulsificatie en verte-
ring van vetten waardoor minder voedingsvetten en cholesterol uit de darm 
worden opgenomen. Een belangrijk detail: de gewichtsreducerende doeltref-
fendheid van groene thee is doorgaans beter bij personen die via hun normale 
voedingspatroon weinig cafeïne (<300 mg/d) gebruiken.

Op cardiovasculair vlak wordt groene thee (5-10 koppen/dag) vooral geassoci-
eerd met een daling in bloeddruk, LDL-cholesterol en bloedplaatjesaggregatie.
Het neuroprotectieve potentieel van groene thee werd afgeleid uit onderzoek 
bij patiënten met parkinson en alzheimer. Bij parkinson remt groene thee 
hersenschade als gevolg van ijzerophoping, dankzij ijzerchelerende eigen-
schappen. Cognitieve functies (spreken, oriëntatie, concentratie) verbeterden 
bij alzheimerpatiënten, wat werd toegeschreven aan een rem op het enzym 
acetylcholinesterase (zo wordt de afbraak van de neurotransmitter acetylcholine 
voorkomen).

Groene thee bezit ook nog antimicrobiële eigenschappen tegen ongewenste 
micro-organismen die het maagdarmkanaal kunnen bevolken (H. pylori, Vibrio 
cholerae, Salmonella typhi, Shigella, Salmonella, Candida, Mycoplasma). Het an-
tivirale karakter van groene thee uit zich in een bescherming tegen verkoudheid 
en griep, dankzij stimulatie van T-cellen (witte bloedcellen van het verworven 
immuunsysteem). En volgens resultaten uit preklinisch onderzoek remt EGCG 
tal van inflammatoire mediatoren die actief zijn bij artrose en reumatoïde ar-
tritis.
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