
Salvestrol Platinum is een fruitconcentraat, rijk aan specifieke fytonutriën-
ten (fytoalexinen) die vroeger volop in onze groenten en fruit voorkwamen, 
maar nu alleen nog in relevante hoeveelheden aanwezig zijn in biologische 
groenten en fruit. 

Fytoalexinen zijn plantaardige afweerstoffen die de plant beschermen te-
gen schimmels, virussen, bacteriën, UV-licht en insecten. De plant maakt 
ze alleen in grotere hoeveelheden aan als dit noodzakelijk is. Aangezien 
gangbaar geteelde groenten en fruit worden bespoten met fungiciden en 
andere bestrijdingsmiddelen, hebben deze meestal een laag gehalte aan 
fytoalexinen. Jammer, want bepaalde fytoalexinen (die salvestrolen wor-
den genoemd) hebben een krachtige celbeschermende werking en bieden 
ondersteuning bij het gezond houden van cellen en weefsels. 

Het salvestrol puntensysteem is ontworpen om de hoeveelheid salves-
trolen in supplementen en voeding aan te kunnen geven. Verschillende 
salvestrolen hebben verschillende potenties. De schaal van het puntensys-
steem is gebaseerd op een berekening van de hoeveelheid salvestrolen 
die in een historisch dieet van meer dan 100 jaar geleden voorkwamen. Die 
hoeveelheid is gelijkgesteld aan 100 punten. Door allerlei vernieuwingen 
in de landbouw en voedingsindustrie zijn de salvestrolen in onze voeding 
sindsdien schaarser aan het worden.

Salvestrol Platinum
2000 salvestrol punten per capsule

•  celbescherming voorbij de antioxidanten
•  salvestrolen ondersteunen het natuurlijke 
    afweersysteem van de cellen
•  salvestrolen zijn volkomen veilig en natuurlijk
•  salvestrol Platinum is extra hoog gedoseerd

Salvestrol Platinum bevat 2000 punten en is dus zeer hoog gedoseerd. 
Ter vergelijking: Salvestrol Shield bevat een onderhoudsdosering van 350 
salvestrolpunten per capsule.  

Ingrediënten per 2 vegetarische capsules (dagdosering): 
450 mg fruitcomplex met gemengde salvestrolen, aangeleverd door 300 
mg gemengde citrusbioflavonoïden (Citrus spp.), 75 mg druifextract (Vitis 
vinifera), 75 mg pompoenextract (Cucurbita maxima) 
= 4000 salvestrolpunten

Hulpstoffen: rijstmeel, capsulewand: hydroxypropylmethylcellulose.

Gebruik: tweemaal daags een capsule bij een maaltijd of zoals 
geadviseerd.

Gegarandeerd vrij van: gluten, lactose, soja, conserveringsmiddelen en  
synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen.

Verpakking: 60 capsules (CNK 2936-409)

Salvestrol Shield is een fruitconcentraat,  rijk aan specifieke fytonutriën-
ten (fytoalexinen) die vroeger volop in onze groenten en fruit voorkwamen, 
maar nu alleen nog in relevante hoeveelheden aanwezig zijn in biologische 
groenten en fruit. 

Fytoalexinen zijn plantaardige afweerstoffen die de plant beschermen te-
gen schimmels, virussen, bacteriën, UV-licht en insecten. De plant maakt 
ze alleen in grotere hoeveelheden aan als dit noodzakelijk is. Aangezien 
gangbaar geteelde groenten en fruit worden bespoten met fungiciden en 
andere bestrijdingsmiddelen, hebben deze meestal een laag gehalte aan 
fytoalexinen. Jammer, want bepaalde fytoalexinen (die salvestrolen wor-
den genoemd) hebben een krachtige celbeschermende werking. Naast 
enzymen zoals superoxide dismutase en antioxidanten zoals vitamine C 
vormen salvestrolen een derde barrière in de strijd tegen vrije radicalen. 
Zij komen in beeld wanneer antioxidanten hebben gefaald in hun bescher-
mende werking.

Het salvestrol puntensysteem is ontworpen om de hoeveelheid salves-
trolen in supplementen en voeding aan te kunnen geven. Verschillende 
salvestrolen hebben verschillende potenties. De schaal van het puntensy-
steem is gebaseerd op een berekening van de hoeveelheid salvestrolen 
die in een historisch dieet van meer dan 100 jaar geleden voorkwamen. Die 

Salvestrol Shield
350 salvestrol punten per capsule
•  celbescherming voorbij de antioxidanten
•  salvestrolen ondersteunen het natuurlijke afweersysteem
    van de cellen
•  salvestrolen zijn volkomen veilig en natuurlijk
•  Salvestrol Shield is bedoeld als dagelijkse onderhoudsdosering
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hoeveelheid is gelijkgesteld aan 100 punten. Door allerlei vernieuwingen 
in de landbouw en voedingsindustrie zijn de salvestrolen in onze voeding 
sindsdien schaarser aan het worden.

Salvestrol Shield bevat 350 punten en is bij een capsule per dag geschikt 
als dosering ter bescherming tegen vrije radicalen. Ter vergelijking: 
Salvestrol Platinum bevat een extra hoge dosering van 2000 salvestrol-
punten per capsule. 

Samenstelling per 2 capsules (dagdosering):
Fytonutriëntencomplex 720 mg (Salvestrol ©) bestaande uit kabocha 
pompoen (Cucurbita maxima), druif (Vitis vinifera) en citrusbioflavonoïden.

Hulpstoffen: rijstmeel, capsulewand: hydroxypropylmethylcellulose.

Gebruik: twee maal daags 1 capsule bij een maaltijd met water innemen 
of zoals geadviseerd.

Gegarandeerd vrij van: gluten, lactose, soja, conserveringsmiddelen 
en synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen.

Verpakking: 60 vegetarische capsules (CNK 2725-661)
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