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Goji bes

Vitamines
B1, B2 en B6
Vitamine E

Selenium,
IJzer,
Koper,
Calcium,
Zink
en fosfor

Beschermer tegen vrije radicalen,
Verhoogt je afweersysteem,
Zorgt voor een mooie en gezonde
huid,
Biedt bescherming tegen diabetes
en overgewicht,
Zorgt voor een stabiele
bloedsuikerspiegel,
Goed voor je ogen,
Ondersteunt de leverfunctie,
Draagt bij aan een betere
gemoedtoestand,
Geeft meer energie,
Verhoogt de vruchtbaarheid

antioxidanten, vitamine B1+E

Acai bes

Vitamine B1, fosfor,
B2, B3,
calcium
en
proteïnen

Gewichtsverlies door het
verbranden van vet en het
verbeteren van het metabolisme.
Neemt ook de eetlust weg.
Een hoogwaardige bron van
proteïnes, omega 6 en 9 vetten,
fytosterolen en antioxidanten.
Voorkomt ziekte door het
bestrijden van infecties.
Controleert prostaat vergroting.
Voor meer energie
Voorkomt hartziektes en sterkt het
immuunsysteem aan.
Helpt bij het gemakkelijk verteren
van eten.
Bevat glucosamine dat helpt
gewrichten en botten gezond te
houden.
Dagelijks gebruik vertraagd het
proces van ouder worden

fosfor, B2+B3
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Blauwe bessen

Mangaan

Vitamine C
Vitamine K

Belangrijkste bestandsdelen

Kan bescherming bieden
Vitamine C+ K, mangaan
tegen veroudering en kanker,
Bescherming tegen beschadiging
van cholesterol in het bloed,
Verlagen de bloeddruk,
Kunnen helpen bij het voorkomen
van hartziektes,
Helpen bij behoudt van
hersenfunctie,
Verbetering van het geheugen,
Kunnen helpen urineweginfecties te
bestrijden,
Helpen bij het spierherstel na zware
training

Cranberry (bes) Vitamine C, Mangaan,
E, B1, B2, B5, Koper,
B6, B11, K
IJzer,
Kalium,
Calcium,
Magnesium,
Fosfor
en zink

Goed voor de blaas,
Ondersteunt het immuunsysteem,
Ondersteunt het
spijsverteringstelsel,
Kunnen helpen bij diabetes,
Goed voor hart- en bloedvaten,
Gaat tandplak tegen

Vitamine C+ E, mangaan

Camu Camu
(bes)

Vitamine C,A calcium,
ijzer,
niacine
en fosfor

Gunstige invloed op hart- en
bloedvaten,
Ondersteund het immuunsysteem,
Verhoogd de weerstand en de
wondgenezing

Vitamine C+ provitamine A, calcium

Maqui bes

Vitamine A,C Ijzer,
natrium,
calcium

Toename in energie
Stimuleert het immuunsysteem
Voor een optimale bloeddruk
Helpen bij het ontgiftigen van het
lichaam
Verlagend effect op koorts
Reguleren het cholesterol

antioxidant, A+ C
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Maca
(groente)

Vitamine C
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine
B12

Calcium
Magnesium
Ijzer

Natuurlijke hormoonbalans
Meer energie
Hoger libido
Beter geheugen
Meer weerstand- en
uithoudingsvermogen
Positief effect botontkalking
Verbeterde vruchtbaarheid

vitamine C + B en magnesium

Moringa
(groente)

A, B, B1, B2,
B3, B5, B6,
B12, C, D, K,
E, chlorofyl,
aminozuren
en caroteen,
antioxidante
n

zwavel, zink,
koper,
calcium,
selenium,
fosfor,
mangaan,
magnesium
en kalium,
omega 3, 6
&9

Verhoogt de energie niveaus
Betere spijsvertering
Verbeterde werking van het
immuunsysteem
Verbetert de stemming
Lagere bloeddruk
Beschermt de maagwand
Treats maagzweren

Vitamine A + ijzer en calcium
(in één portie moringa BLADEREN
zit 272% van de dagelijkse
hoeveelheid vitamine A, 125%
dagelijkse waarde calcium,
25 x meer ijzer dan in spinazie)

flavonoïden
en
terpenoïden

Stimuleert de bloedsomloop,
Verlaagt stress,
Goed voor het libido,
Gunstige werking op de erectie,
Verbeterd het geheugen,
Gaat afbraak van het geheugen
tijdens alzheimer en dementie
tegen

antioxidant

Verhoogt het aantal rode
bloedcellen,
verhoogd de productie van
stamcellen in beenmerg,
antioxidanten; helpen bij het
verwijderen van
gifstoffen en vrije radicalen uit je
lichaam,
beschermt het DNA,
geeft energie,
beschermt het immuunsysteem,
normaliseert het cholesterol
maakt je huid/haar sterk en
glanzend,
werkt ontstekingsremmend

Vitamine A, Ijzer, Omega 3

Ginkgo biloba
(groente)

Spirulina
(groente)

A, C, E, K,
Calcium,
B1, B2 en
magnesium
B6. omega 3 en ijzer.
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Artisjok

Vitamine B1
Vitamine B6
Vitamine
B11
Vitamine C

Natrium
Kalium
Fosfor

Goed voor de lever,
helpt bij afvallen,
Goed voor het hart,
stimuleert de stofwisseling en de
spijsvertering,
geeft je lichaam energie
middel voor de galblaas
verlaagt de urinezuurgehalte,
behandeld hoofdpijn

Wortel
(groente)

A, C, B1, B2,
B3,
B5, B6, B12
en E plus,
caroteen

kalium

Verbetert het immuunsysteem,
Vitamine A + Provitamine A, kalium
zenuwstelsel, spijsvertering en de
hormoon houding,
Stabiliseert de bloedsuikerspiegel,
Goed effect op hart- en vaatziekten,
Goed voor de ogen,

Broccoli
(groente)

vitamine C
vitamine K
vitamine B1,
B2, B3, B5,
B6,
B11(foliumz
uur),
vitamine A
en E.

Mangaan,
kalium,
molybdeen,
fosfor,
magnesium,
calcium,
seleen,
zink
en ijzer

Bevat natuurlijke antioxidanten
Beschermt tegen hart- en
vaatziekten
Verlaagt je cholesterol
Verkleint de kans op artrose
Goed voor de botten
Verkleint de kans op longziekten

A+C+E ( belangerijkste antioxidanten
in broccoli), mangaan

Chlorella
(groente)

Vitamine A

IJzer,
Zink,
Natrium,
Kalium,
Spooreleme
nt selenium

Ontgift het lichaam van zware
metalen en andere gifstoffen,
biedt hulp en bescherming tegen
radioactieve straling,
levert extra fysieke en mentale
energie en uithoudingsvermogen,
verhoogt de mentale capaciteiten,
levert extra fysieke en mentale
energie,
zorgt voor snel herstel van de
lichaamscellen en lichaamsweefsel,

ijzer, vitamine A+ B3

Boerenkool
(groente)

Vitamine C,
Vitamine B6,
Vitamine E
Vitamine B2
VitamineB1
Vitamine
B11
Vitamine B3
Vitamine K

Mangaan,
Koper,
Calcium,
Kalium,
IJzer,
Magnesium,
en fosfor

Vol met antioxidanten,
B6, E, managaan
Detoxen,
Positieve invloed op Kanker,
diabetes,
hart- en vaatziekten en overgewicht

Vitamine C (20% ADH) + K(12%ADH),
(spoorelement) Koper (27% ADH)

Bes/Groente/ Vitamines
Fruit

Mineralen Positieve werking

Belangrijkste bestandsdelen

Rode biet
(groente)

Vitamine
B11, C,
B6,B2, B5

Mangaan,
ijzer,
Koper,
Kalium,
Natrium,
Zink

Tegen hoge bloeddruk
Beschermt het hart,
Voedingstoffen worden beter
opgenomen

B11, C mangaan

Spinazie
(groente)

K, A, B11,
B2, C, E, B6,
B3

mangaan,
ijzer,
calcium,
kalium,
koper,
fosfor, zink,
seleen

tegen aderverkalking,
veel antioxidanten,
versterkt het immuunsysteem,
goed voor hart,
goed voor ogen

K, A, mangaan

Kurkuma
(groente)

vitamine C,
vitamine E,
vitamine K,

natrium,
kalium,
calcium,
koper,
ijzer,
magnesium,
mangaan,
fosfor
en zink.

Paddenstoel
(groente)

natuurlijk
vitamine D
supplement

Avocado
(groente)

B5, B6, C

Vitamine E+ K, magnesium

vitamine D

foliumzuur,
kalium,
magnesium,
koper,
mangaan

Vermindert de symptomen van
B5, B11, Koper
artritis,
Reguleert de bloedsuikerspiegel,
Beschermt het gezichtsvermogen,
Draagt bij aan een gezonde
zwangerschap,
Vermindert de kans op depressie,
Zorgt voor een mooiere huid,
Beschermt tegen chronische ziektes,
Verlaagt je eetlust
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Guarana
(Fruit)

Vitamine B, C

calcium,
magnesium
looizuur

Geeft energie,
Vitamine B+C, cafeine
Stimuleert de hersenfuncties,
Bevordert het immuunsysteem,
Werkt preventief op
ouderdomsverschijnselen,
Ontspand vaatwanden en verwijdt
bloedvaten,
Helpt bij maagstoornissen, diarree
en dysenterie

Mangosteen
(Fruit)

B1, B2, B6, C

Kalium,
fosfor,
ijzer, kalk

Ontstekingsremmend
Reduceert vermoeidheid
Handhaven van een gezonde
spijsvertering
Versoepelt de spieren
Helpt het immuunsysteem
versterken
Vrije radicalen neutraliseren

Passievrucht
(Fruit)

B-vitaminen, calcium,
vitamine A en koper,
C
vezels,
foliumzuur,
ijzer,
magnesium,
niacine,
fosfor,
kalium
eiwit.

Effectief in het verlagen van de
Vitamine A+ C, calcium
bloeddruk,
Verminderd het cholesterol
gehalte,
Reinigt toxines die zich in de dikke
darm opbouwen,
Hemoglobine stijging,
Stemming versterker,
Hoog gehalte antioxidanten

Bramen
(Fruit)

Vitamine C,
E, A, K

Verbetert de gezondheid van de
Vitamine K+ C, Mangaan
huid,
Verkleint de kans op hart en
vaatziekten,
Stabiliseert de bloedsuikerspiegel,
Versterkt de botten,
Verbetert motorische en
cognitieve vaardigheden,
Zorgt voor een gezonde
zwangerschap,
Doodt bacteriën in de mond

Calcium,
foliumzuur,
magnesium,
kalium,
koper,
mangaan

vitamine C + B2, kalium

