
Chlorella bevat sterk ontgiftende eigenschappen (chlorofyl) 
waardoor het een reinigende werking heeft op ons grootste 
orgaan, de huid. Daarnaast werkt het ontstekingsremmend 
en gaat het huidveroudering tegen omdat het krachtige 
antioxidanten bevat.

Chlorofyl versnelt de celvernieuwing van de slijmvliezen van 
de wanden van maag en darmen waardoor deze beter gaan 
functioneren. * Verbetert de spijsvertering

Ondersteunt de vitaliteit omdat het een rijke bron aan vitale 
voedingsstoffen bevat. Stimuleert de aanmaak van rode 
bloedcellen.

Chlorofyl fi ltert het xenobiotica uit het lichaam.

Chlorella helpt je lever te ondersteunen doordat het in staat is 
gifi ge stoffen aan zich te binden en veilig af te laten voeren via 
normale spijsvertering. Het is één van de krachtigste natuurlij-
ke ontgifters van alle voeding. Ook belangrijk wanneer je veel 
medicatie de afgelopen tijd hebt ingenomen.

Daarnaast barst chlorella van de gezonde voedingsstoffen, 
zoals essentiële aminozuren, eiwitten, voedingsvezels, 
mineralen, enzymen, vetzuren (vooral veel omega 3), 
sporenelementen en antioxidanten.

GebruiksadviesGebruiksadvies:
Als onderhoud 1 tot 2 capsules per dag met water innemen. 
Bij sommige mensen hebben de darmen tijd nodig om aan 
chlorella te wennen, en kan suppletie gedurende de eerste 
dagen van gebruik buikpijn en een verkleurde ontlasting 
veroorzaken.

Contra indicaties:Contra indicaties:
Bij medicijngebruik een uur na inname medicatie innemen.
Deze chlorella wordt in Nederland gekweekt en is vrij van 
verontreinigingen.

Intensieve kuur bij Obstipatie:Intensieve kuur bij Obstipatie:
* Voor een intensievere kuur kan de inname geleidelijk 
opgevoerd worden tot 6 capsules per dag.

Ervan uitgaande dat er geen medische redenen aan de 
obstipatie ten grondslag liggen, kan deze intensieve kuur bij 
obstipatie worden ingezet. Chlorella helpt een verstoorde 
darmfl ora herstellen waardoor de obstipatie opgeheven wordt. 

Gedurende 4 weken wordt de chlorella inname opgebouwd tot 
max 6 capules per dag.

DagDag Hoeveelheid capsulesHoeveelheid capsules
1 1 capsule tijdens het ontbijt innemen
2 1 capsule tijdens het ontbijt innemen
3 1 capsule tijdens het ontbijt innemen
4 2 capsule tijdens het ontbijt innemen
5 2 capsule tijdens het ontbijt innemen
6 2 capsule tijdens het ontbijt innemen
7 2 capsule tijdens het ontbijt innemen
Week 2 t/m 4 Elke dag 3 capsules bij het ontbijt innemen. 

Mocht na 2 weken er geen verandering 
optreden dan kan de dosering opgebouwd 
worden naar max 6 capsules per dag.

Week 5 
Afbouw dosering

Deze week elke dag 1 capsule minder 
innemen

Let op!  Veel water (minimaal 2 liter) drinken tijdens 
deze kuur.

In het begin kunnen er klachten worden ervaren, zoals 
hoofdpijn, buikkramp en misselijkheid. Dit is een teken dat 
afvalstoffen afgevoerd worden en dat het lichaam is begonnen 
met reinigen. Drink daarom voldoende water zodat het lichaam 
de vrijgekomen afvalstoffen gemakkelijker kan afvoeren. 
De dosering kan bij ontgiftingsverschijnselen tijdelijk iets 
verminderd worden en wanneer het weer goed voelt, de 
dosering opbouwen. 

Chlorella stimuleert de spijsvertering, remt de groei van 
ongewenste bacteriën & schimmels in de darmen, vermindert 
het hongergevoel, belast de maag niet omdat het voor 100% 
uit natuurlijk materiaal bestaat, versterkt het immuunsysteem 
en bevat vele vitaminen, mineralen en aminozuren.

Obstipatie / darmproblemenObstipatie / darmproblemen

Onrustige huidOnrustige huid

VermoeidheidVermoeidheid

Hormonale klachtenHormonale klachten

Dagelijkse detox / reinigingDagelijkse detox / reiniging

Aanbevelen bij:Aanbevelen bij:
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Bijzonderheden:Bijzonderheden:

Werkzame Ingredienten;  
Chlorella Sorokiniana



Vitamine D bevordert de opname van calcium en de opbouw  
van de botten. Wanneer vitamine D ontbreekt, verlopen deze 
processen trager. Een tekort aan vitamine D kan osteoporose 
veroorzaken. Osteoporose is botontkalking die op latere leeftijd 
optreedt en die vooral bij vrouwen de kans op botbreuken 
verhoogt. Studies bij oudere vrouwen tonen aan dat extra 
vitamine D, aanvullend op de dagelijkse voeding, het risico op 
botbreuken verkleint. 

vitamine D-gebrek veroorzaakt spierzwakte en spierkrampen.

Onderzoeken tonen aan dat Vit D3 een grote rol speelt in onze 
energievoorziening.

Vitamine D3 is van belang voor het goed functioneren van het 
immuunsysteem.

GebruiksadviesGebruiksadvies:
1 tot 2 capsules per dag met water innemen tijdens de maaltijd.

Contra indicaties:Contra indicaties:
Niet bekend.

Anders dan de normale Vitamine D3, is onze ”Sunshine in a 
Bottle” volledig vegan en diervriendelijk. 

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de Nederlanders een tekort 
aan vitamine D3 heeft! Met alle gevolgen vandien. Het lage 
aantal zonuren in Nederland, plus het feit dat we ons vrijwel 
altijd direct insmeren met een zonnebrandcrème, maakt dat 
heel veel mensen een tekort aan deze vitamine hebben. En dat 
terwijl deze (zon)  vitamine juist enorm belangrijk is. Het zorgt 
voor een goede weerstand en het behoud van sterke botten en 
tanden en verbetert de spierkracht. Daarnaast helpt voldoende 
vit D ervoor dat je je postiviever en energieker voelt. Vitamine 
D is een vetoplosbare vitamine.

Zorgen voor een optimale vitamine D-voorziening, het hele jaar 
door, is daarom een goede investering in je gezondheid!Spierkrampen / spierzwakteSpierkrampen / spierzwakte

Botontkalking / osteoporoseBotontkalking / osteoporose

VermoeidheidVermoeidheid

Verminderde weerstand / tegen infectiesVerminderde weerstand / tegen infecties

Aanbevelen bij:Aanbevelen bij:
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Bijzonderheden:Bijzonderheden:

Werkzame Ingredienten;  
Vitashine vitamine D3 uit korstmos
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Het vetzuur omega 3 is een essentieel bouwsteen voor de 
huid. Ze houdt de celwanden soepel en gehydrateerd. Boven-
dien werkt omega 3 ontstekingsremmend en ontstekingen zijn 
een veel voorkomende oorzaak van huidproblemen.

Het is bekend dat omega-3 vetzuren bijdragen aan een 
gezonde hoofdhuid. Een disbalans in de omega 3/6 vetzuren 
kunnen een droge hoofdhuid, haaruitval en roos veroorzaken.

De omega 3 zorgt voor een goede werking van het hart, het 
behoud van een gezond cholestorol en houdt deze vitale spier 
gezond. Dankzij EPA en DHA uit de algenolie functioneren je 
hersenen optimaal. Bovendien verouderen je hersenen minder 
snel. De essentiele vetzuren zorgen ook voor een gezonde 
slaap. Een onmisbaar element om je concentratie op pijl te 
houden.

Omega-3-vetzuren hebben een gunstig effect op de vetsamen-
stelling van het bloed. 

Studies hebben aangetoond dat voldoende omega-3 een 
bloeddruk verlagend effect heeft.

Het essentiële omega 3 vetzuur DHA is een belangrijke 
bouwsteen van de hersenen en speelt een belangrijke rol bij 
het functioneren van de hersenen. Een soepel celmembraan 
zorgt voor effectieve communicatie tussen hersencellen.

Studies hebben aangetoond dat de omega-3-vetzuren de 
ontwikkeling van een depressie afremmen.

GebruiksadviesGebruiksadvies:
1 tot 2 capsules per dag met water innemen. 

Contra indicaties:Contra indicaties:
Niet bekend.

Belangrijk is de zuivere vorm van deze visvrije Omega-3. 
Wanneer de visolie of algenolie van slechte of minder goede 
kwaliteit is dan geeft dit overlast in je lichaam. Dan gebruikt het 
lichaam antioxidanten (vitamines) om het onschadelijk te maken, 
dan kost het je lijf dus ook nog eens kostbare vitamines! 
Beter is: “Investeer in een goede algenolie of neem het niet!”.
Ons Beauty & brain supplement is een prachtige manier om 
niet alleen je eigen gezondheid te bevorderen, maar ook die 
van de aarde! Voor deze olie zijn geen vissen gevangen, 
want het is gemaakt van algen. Omdat zowel de algenolie als 
de capsule plantaardig zijn, is het in tegenstelling tot visolie 
geschikt voor gebruik door vegetariërs en veganisten. En voor 
iedereen die het milieu, de oceanen en vissen een warm hart 
toedraagt.

Omega-3 is zeer belangrijk voor ons lichaam en dan voorna-
melijk voor onze cellen. Omega-3 kan ons lichaam niet zelf 
aanmaken. We moeten het dus binnen krijgen door voeding 
of suppletie. Echter krijgen we door ons westers dieet van 
tegenwoordig, niet meer de juiste verhouding tussen omega-3 
en omega-6 binnen. Hierdoor worden onze celwanden minder 
soepel. Voedingsstoffen en afvalstoffen worden daardoor 
steeds minder goed aan- en afgevoerd. Deze disbalans zorgt 
voor ontstekingen op cel niveau. Elke cel in ons lichaam heeft 
een gezonde verhouding tussen Omega-3/6 nodig!!

Droog haar / roos / haaruitvalDroog haar / roos / haaruitval

Acné / rosacea / droge huidAcné / rosacea / droge huid

Problemen met cholestorolProblemen met cholestorol

Hoge bloeddrukHoge bloeddruk

Aanbevelen bij:Aanbevelen bij:
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Bijzonderheden:Bijzonderheden:

Werkzame Ingredienten; 
Minimaal 253mg EPA + DHA

BEAUTY
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GeheugenproblemenGeheugenproblemen

DepressieDepressie

Hart- en vaatklachtenHart- en vaatklachten



Vitamine C is een parel voor je huid. Het beschermt je huid niet 
alleen tegen schadelijke factoren van buitenaf, zoals uv-stra-
ling, maar zorgt ook voor een frisse en jeugdige look. Vitamine 
C ondersteunt de aanmaak van collageen, dat van essentieel 
belang is bij de vorming en versteviging van botten, tanden en 
de huid. Vitamine C is ertoe in staat om het natuurlijke herstel 
van alle lichaamscellen te versnellen en zichtbare tekenen van 
huidveroudering en vermoeidheid te verminderen. De vitamine 
helpt ook voorkomen dat vrije radicalen het haar uitdroogt en laat 
breken. Het voorkomt dat nagels broos worden en afknappen.

Vitamine C zorgt ervoor dat de aanmaak van pigment geremd 
wordt. Om pigmentvlekken te voorkomen kan een beetje vita-
mine C helpen, maar daarbij is het wel van belang dat je óók 
een zonbescherming gebruikt, met minimaal factor 30. Alleen 
dan kun je preventief te werk gaan tegen pigmentvlekken.

Ook bij onzuiverheden beschermt vitamine C tegen irritatie, 
gaat het ontstekingen tegen en helpt het de huid te herstellen, 
waardoor rode vlekken na een puistje sneller vervagen.

Vitamine C draagt bij aan een goede weerstand en ondersteunt 
het immuunsysteem. Het helpt vooral bij preventie van virussen 
en ontstekingen. Eenmaal besmet, werkt het nog steeds om 
de ziektetijd te verkorten, mits je het in een hoge dosering in-
neemt. Je lichaam ervaart een ontsteking of infectie als stress 
en laat dit nou een grootverbruiker van vitamine C zijn.

Daarnaast zorgt het voor soepele, elastische aderen en het 
behoud van een sterke vaatwand.

GebruiksadviesGebruiksadvies:
1 capsule per dag met water innemen. 

Contra indicaties:Contra indicaties:
Niet bekend.

Vitamine C is een antioxidant, die het immuunsysteem helpt bij 
het bestrijden van virale of bacteriële infecties. Daarom is het 
belangrijk om voldoende vitamine C binnen te krijgen. Dit is 
een goede manier om je immuunsysteem te versterken en de 
kans op eventuele infecties te verminderen.

Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat een dagelijkse 
dosis vitamine C de kans op verkoudheden en griep verminderd. 
Door stimulatie van het ons natuurlijke afweersysteem neemt 
niet de kans op besmetting af, maar is de kans dat virus actief 
wordt kleiner. Ook blijkt een hoge dosis vitamine C tijdens een 
verkoudheid of griep de ziekteduur te verkorten en het herstel 
te bevorderen.

Naast het bevorderen van een voorspoedig herstel bij ver-
koudheden en griep, is het ook onmisbaar bij de aanmaak van 
collageen. Dit collageen is de belangrijkst bouwstof voor onze 
botten, haren en huid. Vanaf ons 25e levensjaar neemt deze 
collageenproductie af, als dit niet wordt gestimuleerd.

Anders dan de meeste dieren, maken mensen zelf geen 
vitamine C aan, waardoor we door voeding of suppletie deze 
essentiële vitamine moeten innemen. Door de Vitamine C te 
verrijken met natuurlijk rozenbottel extract en citrus biofl avonoi-
den, wordt de opname verhoogd en de werking versterkt.

Haar / huid / nagels / botten / tandenHaar / huid / nagels / botten / tanden

BloedvatenBloedvaten
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Bijzonderheden:Bijzonderheden:

Werkzame Ingredienten; 
1000mg Vitamine C, 
Rozenbottelextract, Citro Bio Flavonoïden

ImmuunsysteemImmuunsysteem

PigmentvlekkenPigmentvlekken

AcnéAcné


