
Beschrijving 

Een veelzijdige, organische formule van 
hoogwaardige extracten 

Super Greens is een 100% organisch product met vitaminen, mineralen, sporenelementen, 
antioxidanten, aminozuren en enzymen. Een hoogwaardig product dat bijdraagt aan een optimale 
gezondheid en een evenwichtige pH (zuur/base) balans. 

Daarnaast hebben we enkele pronkstukken aan deze formule toegevoegd om een uniek en 
veelzijdig product te introduceren. Zo bevat Super Greens OPC, een nutriënt met de eigenschap 
om de opname van andere werkzame bestanddelen te versterken. 

Bovendien is het enzymtrio, lactase, lipase en protease in de greens formule opgenomen. 

Extracten in verhouding tot poeder 

De formule van Super Greens bevat daarnaast uitsluitend extracten voor de belangrijkste 
nutriënten. Een poeder staat qua werkzame stoffen namelijk niet in verhouding tot een extract. 
Een poeder is een fijn gemalen ruw product. Een extract is een hoog geconcentreerd stofje dat in 
grote mate de werkzame stoffen van een ruw product bevat. 

Het woord extract op zichzelf heeft echter weinig waarde. Een etiket dient een gespecificeerde 
kwaliteitsaanduiding te bevatten waarmee je zelf kan bepalen in hoeverre gesproken kan worden 
van een waardevol extract. Zoals een extractie ratio, de hoeveelheid ruw materiaal dat nodig is 
om een extract te krijgen, of een essay waarde, de hoeveelheid werkzame stoffen dat een extract 
bevat. 

We willen altijd een stapje verder gaan in de bevordering van de gezondheid. Super Greens is 
een product geworden dat deze visie onderstreept. Een totale greensformule die excelleert op 
kwaliteits- en prijsgebied. 

* Goedgekeurde gezondheidsclaims: 

• Vitamine C is o.a. goed voor: de vorming van collageen, skelet, energiestofwisseling, het 
ijzergehalte in het bloed, gemoedstoestand, leerprestatie, concentratievermogen, 
geheugen, zenuwstelsel, vermoeidheid en moeheid. 

• Vitamine E is een antioxidant die o.a. bijdraagt aan de bescherming van gezonde 
lichaamscellen 

• Lactase breekt lactose af en draagt bij tot een betere lactose vertering 

** Voorlopig toegestane gezondheidsclaims (on hold): 

• Gerstegras bevat vitaminen, mineralen en enzymen uit de natuurlijke bron die een rol 
kunnen spelen bij het gezond houden van de huid en de bescherming van cellen en 
weefsels door oxidatieve schade. 

• Tarwegras bevat vitaminen en mineralen uit de natuurlijke bron 
• Spirulina kan een rol spelen in gewichtsbeheersing door het behoud van een correcte 

suikerspiegel en is een rijke bron van antioxidanten die het lichaam helpen tegen de 
consequenties van oxidatieve stress. 

• Spirulina helpt vitaliteit, veerkracht en het gevoel van energie te vergroten 
• Acerola verbetert de vitaliteit of energie en helpt in de toestand van vermoeidheid 



Hieronder zie je een tabel waarin de extractspecificaties van Super Greens te zien zijn: 

 
 
Alfalfazaad helpt de gezondheid van metabolisme, haar, nagels, blaasfunctie en urinestroom te 
ondersteunen. 

• Chlorella heeft een rol in het behoud van energie, vitaliteit, veerkracht en heeft een 
gunstig effect op de functie van de galblaas, lever en nieren (organen met ontgiftende 
kwaliteiten) 

• Appel pectine helpt de darmwerking verbeteren en heeft een rol bij het managen van de 
eetlust. 

• Lijnzaad bevat antioxidanten en heeft een rol in de gezondheid van hart, prostaat, 
darmfunctie, maag, vertering, hormonale activiteit en gewicht. 

• Knoflookpoeder bevat antioxidanten en draagt bij tot een normale immuunfuncties, een 
gezond hart, resistentie tegen tijdelijke stress, een normale leverfunctie, vasculaire 
gezondheid en een normaal cholesterolgehalte. 

• Gemberwortel helpt bij de ondersteuning van het immuunsysteem, de vasculaire 
gezondheid, de vertering, een normale darmfunctie, een gezonde bloedsuiker en draagt 
bij tot een verbetering van energie of vitaliteit. 

• Groene thee helpt bij gewichtscontrole, het handhaven van een normale 
bloedglucosespiegel, de bevordering van vochtafdrijving en de ondersteuning van de 
natuurlijke slaap. 

• Groene thee heeft een rol in het behoud van gezonde botten, gezond cholesterol, 
gezonde hartfunctie, goede intestinale functies en een gezond spijsverteringsstelsel. 

• Aloë Vera helpt bij het behoud van een gezonde huid, immuunsysteem, vertering en heeft 
een regulerende werking voor de menstruatiecyclus. 

• OPC is een bron van antioxidanten en ondersteunt de visuele functies. 
• Ginkgo Biloba draagt bij aan een goed zenuwstelsel, gehoor, gezichtsvermogen, 

geestelijk welzijn en cognitieve prestaties. 



 


