te hoge bloeddruk1. Eerder werd al aangetoond dat de dagelijkse
inname van 1200 mg van de bijzondere gefermenteerde knoﬂook
(Aged Garlic Extract) nog betere resultaten opleverde: bij mensen
met een systolische bloeddruk hoger dan 140 mm Hg druk, zag
men na 12 weken een gemiddelde afname van 12 mm Hg druk 2.

de klassieke voorschriften van het Nederlandse Voedingscentrum.
Hierbij kreeg de helft van de deelnemers gedurende 2 weken oervoeding gebaseerd op mager vlees, vis, groente, wortelgewassen,
fruit, eieren en noten (dus zonder zuivelproducten, granen, gerafﬁneerde suikers en - vetten, snoep en frisdrank) en kreeg de andere
helft een voeding met evenveel calorieën, gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum, dat onder meer wel granen, zuivelproducten en gerafﬁneerde vetten bevatte. Paleolithische voeding
resulteerde in een lagere systolische bloeddruk (gemiddeld 9,1 mm
Hg druk), een lagere diastolische bloeddruk (gemiddeld 5,2 mm
Hg druk), een lager totaal cholesterolgehalte (gem. 20 mg/dl), een
lager triglyceridengehalte (gem. 78,8 mg/dl) en een hoger HDLcholesterolgehalte (gem. 5,8 mg/dl), in vergelijking met de controlegroep. Ondanks de gelijke aanbreng van calorieën, zag men ook
een gemiddelde afname van het lichaamsgewicht met 1,32 kg op
het paleodieet. De onderzoekers concludeerden dat het nuttigen
van oervoeding al na 2 weken een aantal risicofactoren op hart- en
vaatziekten kan verbeteren bij mensen met metabool syndroom.

1. Wang et al. Effect of Garlic on Blood Pressure: A Meta-Analysis. The Journal of Clinical Hypertension, Jan 2015.
2. Ried K, Frank OR, Stocks NP. Aged garlic extract reduces blood pressure in hypertensives: a
dose–response trial. European Journal of Clinical Nutrition. 2013;67,64–70
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Paleovoeding bij risicopatiënten voor
vaatziekten
Recent werd in Nederland nagegaan of de zogenaamde oervoeding of paleolithische voeding bij mensen met risicofactoren voor
hart- en vaatziekten (met minstens twee kenmerken van het ‘metabool syndroom’) een meerwaarde kon bieden in vergelijking met

Boers et al. Favourable effects of consuming a Palaeolithic-type diet on characteristics of the
metabolic syndrome: a randomized controlled pilot-study. Lipids Health Dis. 2014 Oct 11;13:160
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groene kleur. Door het hoge gehalte aan chlorofyl
ondersteunt Nataos Chlorella Pure de vorming van
natuurlijke eiwitten die van belang zijn voor het
immuunsysteem. Deze werken op hun beurt weer
samen met andere belangrijke cellen van ons afweersysteem zodat een natuurlijke verdediging ontstaat.
Chlorella Pure ondersteunt de innerlijke reiniging 1
wat het lichaam helpt bij het behoud van een goede
gezondheid. Chlorella helpt ook de spijsvertering
en draagt daarmee bij aan een goede darmfunctie1.
Ook is het rijk aan vitamine B122. Vitamine B12 draagt
bij tot de vermindering van vermoeidheid en speelt
daarnaast een rol bij celvernieuwing.
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of apotheek.
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