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Detox:
laat je lichaam
tot rust komen!

Nutritherapie bij
stemmingswisselingen

Aangenaam
Met veel plezier leggen wij u onze seizoen folder
voor.
Graag delen wij de onderzoeken, ontwikkeling
van nieuwe producten en inzichten aangaande de
belangrijkste gezondheidsthema’s, waardoor u zich
kunt onderscheiden van de massa.
Het is weer lente, daarom willen we in de eerste
plaats het thema Detox en reiniging en de
positieve effecten hiervan op het organisme, onder
de aandacht brengen. Anders dan de detox
marketing gepromoot door populaire media, geeft
Bio-Life de voorkeur aan een gecontroleerde
detoxificatie van het organisme, onder toezicht
van een gezondheidsprofessional en aangepast
aan de behoeften van het individu. Kijk op blz.3
voor meer informatie.
2018 is opnieuw bijzonder positief gestart
voor Novaro Pharma met het Be-Life
assortiment en introduceren wij de
(ver)nieuw(d)e producten, zoals de BeDigest,
een synergie van enzymen en plantenextracten
en hoog geconcentreerde vitamine D.
Inmiddels is op vele locaties het Be-Life
concept geplaatst. Wij kijken graag samen naar
de mogelijkheden in uw regio.
Team Novaro Pharma
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DETOXIFICATIE, brengt
RUST en VITALITEIT
in het LICHAAM !
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door Bruno Thysebaert

Zonder twijfel is vermoeidheid de klacht van de
eeuw. De oorzaken?
Gebrek aan lichaamsbeweging, onevenwichtige
voeding, gestrest levensritme.
Vooral in deze omstandigheden is detoxificatie
erg belangrijk.
Door het spijsverteringsstelsel te ontlasten en
door op zoek te gaan naar een meer evenwichtig
voedingspatroon, laat men het organisme tot
rust komen en te herstellen van overbelasting
uit het verleden.
Uit overlevering nemen we aan dat het begin van
de lente de beste periode is om te detoxen, in
werkelijkheid bestaat er geen specifieke periode om
het lichaam optimaal te verzorgen.

Detox, gebeurt niet alleen in de lever
Als men spreekt over detox, dient men echter het hele
lichaam onder de loep de nemen.
Maag, darmen, nieren, longen, huid en lever: al deze
organen spelen hierin een rol en communiceren
onderling. Een verstoorde darm kan snel de
leverfuncties overbelasten en op die manier het hele
spijsverteringssysteem verstoren.

Alles begint met de spijsvertering
Het complexe proces van afbraak van voedingsstoffen
is onmisbaar om opname ervan te garanderen door de
darm.
Mechanische processen (zoals kauwen, peristaltiek)
maar ook chemische enzymatische reacties spelen
een rol bij de volledige afbraak van voedingsmiddelen
tot moleculen, die door de darm geabsorbeerd
kunnen worden. De 12-vingerige darm verzorgt
meer specifiek de opname van o.a. ijzer, calcium
en bepaalde koolhydraten en vitaminen terwijl in de
rest van de dunne darm alle andere voedingsstoffen
opgenomen worden. Een slecht afgebroken
voedingsmiddel blijft spijtig genoeg niet
neutraal in het spijsverteringsstelsel. Het “rot”,
fermenteert eigenlijk, en riskeert op langere termijn
het evenwicht in het intestinale ecosysteem
te verstoren met als gevolg de overmatige aanmaak
van toxines met soms zware gevolgen voor de lever.
Je begrijpt dan ook wel waarom enzymen een
belangrijke rol spelen in het detoxificatieproces.

Het zijn de enzymen, die door te zorgen voor een
correcte vertering van de voedingsstoffen, vermijden
dat er een nieuwe belasting van de lever ontstaat. In
bepaalde gevallen volstaat het om de enzymen weer
op peil te brengen door de voeding aan te passen,
door de voorkeur te geven aan verse ingrediënten
i.p.v. industriële bereidingen.
Suppletie kan nodig zijn, bijvoorbeeld bij genetische
tekorten.
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De darmflora, een subtiel evenwicht

Eén of 2 dagen na de geboorte begint de microbiële
flora zich te ontwikkelen in het spijsverteringskanaal.
Verschillende bacteriën koloniseren zich in de dikke
darm, een fermentatieflora om koolhydraten om te
zetten en een “rottingsflora” die de transformatie
van de eiwitten voor zijn rekening neemt. De eerste
flora voedt zich voornamelijk met vezels terwijl
het metabolisme van de eiwitten via productie
van diverse gassen en waterstofsulfide toxische
substanties produceert die de lever kunnen
belasten.
Moderne voeding, te rijk aan suikers en proteïnen,
geeft een risico om de rottingsflora te
overbelasten waardoor de flora uit evenwicht
raakt en dysbiose (daling darmflora) ontstaat.
Het is daarom dat, als je een cliënt tegenkomt
die op zoek is naar een detox-formule, suppletie
met probiotica de ontwikkeling van bacteriën (die
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van
schadelijke toxines) kan tegengaan.
Het probleem aanpakken bij de bron geniet de
voorkeur vooral om “een terugval” te vermijden
enkele maanden na detoxificatie van de lever.

Enkele dagelijkse mogelijkheden om
«

te reinigen » van intestinale

toxines :
Naast probiotica kan ook het regelmatig gebruik van
gewone keukenkruiden zoals basilicum, koriander of
verbena dit systeem ondersteunen.
Het kruidendrankje van Aromaflor “Drainage-Transit”
bevat een mengeling van 6 kruiden die speciaal
geselecteerd zijn om de spijsvertering te bevorderen.

De lever, ook slachtoffer ?
Slechte afbraak van de voedingsstoffen en
dysbiose kunnen zorgen voor een exces aan
toxines die door een te hoge permeabiliteit van
de darmwand in het organisme terecht komen.
Deze toxines worden opgevangen door de lever
en veroorzaken een werkingsoverlast voor het
orgaan.
Deze overbelasting zal het levermetabolisme
danig vertragen waardoor de galsecretie en
de enzymenproductie afneemt, met als gevolg
een afname van de spijsverteringscapaciteit….
Een vicieuze cirkel, dus.
De uitgeputte lever, op zijn beurt, gaat progressief
een groter aantal metabole afvalstoffen
doorgeven aan het bloed, waardoor “vervuild”
bloed onze weefsels en vitale organen gaat
voeden. Gelukkig beschikt het lichaam over
natuurlijk afvoerkanalen om deze schadelijke
stoffen te verwijderen.
Echter, wanneer deze uitscheidingscapaciteit
overschreden wordt, kunnen deze schadelijke
substanties zich vastzetten in de weefsels en
op die manier extra problemen veroorzaken
zoals spierpijn, infecties, gedragsproblematiek.

Drainage Transit
Samenstelling :
Verbena, zoethout,
rozemarijn, basilicum,
kaasjeskruid, framboos en
brandnetel.
75g – 10.98€ - CNK : 2979-649

Als je praat over detoxificatie, is het dus vooral
belangrijk om het lichaam te ondersteunen in de
eliminatiefuncties zodat de afvoer van toxines
verbetert.



Oplossingen van Be-Life
Desmodium 1000
Echte drainagewerker, zeer nuttig om een leverdisfunctie te
vermijden en wanneer de uitscheidingscapaciteiten behaald
zijn.
SAMENSTELLING / capsule

Desmodium adscendens extract 5x geconcentreerd

200 mg

Advies
Allergieën met onmiddellijke overgevoeligheid en
hooikoorts, een preventieve kuur van 1 caps/dag
tijdens 20 dagen.
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Flavonoïden
0,2 mg/caps.
Extract verkregen
door oplossing in
water

1 caps. =
400 mg poeder
desmodium

Lever aangetast door externe factoren (virus, medicijnen, alcohol,
enz.), 1 tot 3 caps/dag tijdens 10 dagen, herhalen indien nodig.
90 caps – 16,90€
CNK : 3703-865
ACL : 6091615

Phytodrene®

Cynarine
± 3,75 mg/caps.

Plantencomplex, aminozuren en vitaminen om de leverfunctie te
stimuleren en het bijdragen aan de vetstofwisseling.
SAMENSTELLING / capsule

60 caps – 18,60€
CNK : 3019-981
ACL : 6005956

L-cholinebitartraat 40
Artisjok (Cynara scolymus)* bio extract 4x geconcentreerd
L-taurine niet-ggo
Desmodium adscendens* bio extract 2x geconcentreerd
Lindebast (Tilia cordata)* bio extract 4x geconcentreerd
Kurkuma (Curcuma longa)* bio extract 5-7x geconcentreerd
Opti-MSM® (methylsulfonylmethaan)
Ca L-ascorbaat (82 vit. C)
Zwarte peper (Piper nigrum) * bio extract geconcentreerd
Vit. B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) 63
Vit. B2 (riboflavine)
Vit. B9 (5-methyl-tetrahydrofolaat van glucosamine) 55

125 mg
125 mg
100 mg
75 mg
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
3 mg
1,12 mg
0,7 mg
190 µg

Advies
Om de drainage en spijsverteringsfuncties te
stimuleren, stimuleert gewichtsverlies.
1 tot 3 caps. per dag en dagelijks 1,5l water drinken
tijdens 20 dagen.
Niet meer dan 2 kuren per jaar.

Chlorella 500 BIO

Vit. C met
neutrale pH
Biobeschikbaarheid
van kurkuma
verhoogd door
piperine

L-taurine
niet-ggo
Vit. B6
in de vorm van
pyridoxaal-5fosfaat
Vit. B9
in de vorm
van 5-methyltetrahydrofolaat
van glucosamine
35
BIO inhoud
Vit. B2
verkregen door
fermentatie

Naast zijn detoxkrachten is deze micro alg ook heel rijk aan
polysachariden, mineralen, vitaminen en aminozuren. Ideaal in
geval van algemeen tekort.
SAMENSTELLING / capsule

Chlorella (Chlorella vulgaris) * bio

500 mg

Carotenoïden
min. 48 mg/12 tab.

*Biologische landbouw CERTISYS BE-BIO-01

Advies
200 tabs – 22,90€
CNK : 2665-149
ACL : 6005965

Om bijwerkingen van medicijnen behandeling te
beperken, 1 tot 2 caps., 2 dagen vóór en minstens
10 dagen na een behandeling.

Chlorofyl a
min. 180 mg/12
tab.
Gehalte aan
eiwitten
min. 50
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Nutritherapie bij
Welke rol kan nutritherapie vervullen bij
stemmingsstoornissen?

Wat verstaan we onder

stemmingsstoornissen ?
We kunnen verschillende vormen van stemmingsstoornissen
onderscheiden waaronder: een dysthyme stoornis, depressie,
bipolaire stoornis (of manisch-depressief), seizoensgebonden
depressie, postnatale depressie, depressie als gevolg van een
andere aandoening (uitz. Alzheimer), depressie veroorzaakt
door medicatie, alcohol of drugs, maar ook burn-out. Het gaat
dus om een zeer uitgebreid aantal pathologieën die echt baat
kunnen hebben door behandeling met nutritherapie.

De rol van neurotransmitters
Neurotransmitters zijn signaalstofjes die geproduceerd
worden in de neuronen. Ze zijn o.a.belangrijk voor alertheid, herinnering, het gevoel van welbehagen en
stress.De belangrijkste neurotransmitters zijn: dopamine,
noradrenaline, adrenaline, serotonine, GABA,
acetylcholine en taurine (dit is een neuromodulator). Hun
aanwezigheid is onmisbaar voor een goede hersenfunctie
en voor een volledige ontwikkeling van het individu.

Relax
SAMENSTELLING / capsule
Mg bisglycinaat 10
200 mg
Mg glycerofosfaat 11,5
200 mg
N-Mg acetyltaurinaat (Mg ATA) 6,5
100 mg
Quinoa-extract verrijkt met vitamine B
65 mg
• Vit. B2 (riboflavine)
0,109 mg
• Vit. B5 (pantotheenzuur)
0,468 mg
• Vit. B8 (biotine)
3,9 µg
L-theanine niet-ggo
50 mg
Passiebloem (Passiflora incarnata)* bio extract
50 mg
4-6x geconcentreerd
L-taurine niet-ggo
50 mg
-aminoboterzuur (GABA)
20 mg
Vit. B3
• Nicotinamide
10,8 mg
• Niacine (quinoa-extract)
1,248 mg
Zn pidolaat 20,3
6,3 mg
Vit. B12
• Methylcobalamine 0,1
1,06 mg
• Cyanocobalamine (quinoa-extract)
0,2 µg
Vit. B6
• Pyridoxaal-5-fosfaat 63
0,95 mg
• Pyridoxine (quinoa-extract)
0,109 mg
Vit. B1
• Thiamine HCl 89
0,84 mg
• Thiamine (quinoa-extract)
86 µg
Vit. B9
• 5-methyl-tetrahydrofolaat van glucosamine 55 65 µg
• Foliumzuur (quinoa-extract)
15,6 µg

Advies
Nervositeit, angststoornissen, opwinding: 1 - 4 caps/dag
gedurende 1 maand, herhalen indien nodig
Psychologische of intellectuele druk: 1 - 2 caps/dag
gedurende enkele weken
Symptomen van ontwenning van alcohol, tabak: 1 - 4 caps/
dag gedurende enkele weken
Spierkrampen: 1 - 4 caps/dag
gedurende enkele dagen, te herhalen
indien nodig

Zonder afhankelijkheid
of gewenning

Vit. B6 in de vorm van pyridoxaal-5-fosfaat
Vit. B9 in de vorm van 5-methyltetrahydrofolaat van glucosamine
Vit. B12 in de vorm van methylcobalamine
L-Taurine & L-Theanine niet GGO

60 caps – 20,50€
CNK : 3464-161
ACL : 6022551
120 caps – 34,40€
CNK : 3464-179
ACL : 6022549

stemmingsstoornissen
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Enkele voorbeelden van de gevolgen van te weinig
aanmaak van neurotransmitters zijn :
• Lage waarden aan serotonine worden over het
algemeen geassocieerd met impulsief gedrag,
agressie, tot zelfs zeer gewelddadig.
• GABA, is een inhiberende neurotransmitter, dit
wil zeggen dat GABA transmissie van neuronale
signalen afremt. Zonder GABA zouden neuronen
steeds sneller signalen overdragen, tot uitputting
van het systeem. GABA zorgt voor controle over
het systeem.
• Acetylcholine is de chemische boodschapper van
het geheugen, maar zelfs bij gezonde personen
neemt de productie van acetylcholine af met
de leeftijd. Hierdoor zien we vaak bij ouderen
geheugenproblematiek, concentratiestoornissen
en sneller vergeten optreden.

Hoe de synthese van
neurotransmitters te boosten?
Als te lage waarde van sommige neurotransmitters
problematisch is, is dit niet onafwendbaar.
Wanneer de oorzaak van het probleem is bepaald,
kan met nutritherapie een boost gegeven
worden voor de productie van neurotransmitters.

Aminozuren spelen hierin een belangrijke rol zoals
tyrosine dat aan de basis ligt van de synthese van
adrenaline en dopamine. De vitaminen van de
B-groep zijn bijna altijd onmisbaar.
Bijvoorbeeld :
• Acetylcholine wordt gevormd uit choline maar
heeft vitamine B1 nodig om aangemaakt te
worden
• Vitamine B6 is noodzakelijk voor de aanmaak
van dopamine en van noradrenaline
• De vitaminen B9 en B12 zijn onmisbaar in de
methylatiecyclus, waardoor SAMe vrijkomt, dat
nodig is voor de productie van serotonine en
adrenaline.
Magnesium speelt ook een belangrijke rol in
de productie van neurotransmitters. Vooral dan
Magnesiumbisglycinaat, een magnesium gecheleerd
met een aminozuur, dat wordt omgezet in glycine, de
voorloper van betaïne. Betaïne is essentieel voor de
hersenfunctie vanwege zijn functie als inhiberende
neurotransmitter. We kunnen hier ook Magnesium
N-acetyltaurinaat vermelden met inhibirende
eigenschappen op kaïnezuur. Kaïnezuur wordt
onder andere in verband gebracht met neuronale
hyperactiviteit (stress, angsten, hartritmestoornissen).



Be-Lumex
Advies
Depressiviteit : 2 caps/dag ‘s morgens gedurende 3 - 6 maanden, te herhalen indien nodig
Tekort aan motivering, doel, humeur, lage moraal : 1 caps/ dag ‘s morgens gedurende
1 - 2 maanden
Neerslachtig, constant gevoel van weemoed en mentale en fysieke vermoeidheid :
1 - 3 caps/dag gedurende 2 - 4 weken
SAMENSTELLING / capsule
Quinoa-extract verrijkt met vitamine B
210 mg
• Vit. B1 (thiamine)
0,277 mg
0,353 mg
• Vit. B2 (riboflavine)
• Vit. B3 (niacine)
4,032 mg
• Vit. B5 (pantotheenzuur)
1,512 mg
• Vit. B8 (biotine)
1 µg
L-theanine niet-ggo
150 mg
-aminoboterzuur (GABA)
50 mg
L-tyrosine niet-ggo
50 mg
Zn pidolaat 20,3
25 mg
Saffraan (Crocus sativus) extract 3x geconcentreerd 15 mg
Vit. B6
• Pyroxidaal-5-fosfaat 63
1,12 mg
• Pyridoxine (quinoa-extract)
0,353 mg
Vit. B12
• Methylcobalamine 0,1
0,9 mg
• Cyanocobalamine (quinoa-extract)
0,3 µg
Vit. B9
• 5-methyl-tetrahydrofolaat van glucosamine 55 90 µg
50 µg
• Foliumzuur (quinoa-extract)

Zonder afhankelijkheid
of gewenning

Vit. B6 in de vorm van pyridoxaal-5-fosfaat
Vit. B9 in de vorm van 5-methyltetrahydrofolaat van glucosamine
Vit. B12 in de vorm van methylcobalamine
50 caps – 28,00€
CNK : 3464-153
ACL : 6022545

L-Taurine & L-Theanine niet GGO

Gehalte aan safranal min. 375 µg/caps.
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Nieuw

Binnenkort beschikbaar

TANDPASTA MANUKA-PROPOLIS BIO
Tandpasta met manukahoning
en biologische propolis met
mentholsmaak voor een frisse
sensatie in de mond.

MONDSPRAY MANUKA BIO
Ideaal bij verkoudheid.
Deze mondspray bevat
meerdere waardevolle
ingrediënten zoals propolis,
manuka, kaneel en tijm.

Propolis, bekend vanwege de
antibacteriële werking
op de mondbacteriën en
zijn bescherming tegen
tandplak, werkt in synergie
met de manukahoning die
een herstellende werking
heeft.

Biologische ingrediënten en
manukahoning afkomstig
uit Nieuw Zeeland,
bevat minimum 250
mg methylglyoxaal/kg
honing.

Advies
Na elke maaltijd de tanden
en het tandvlees poetsen met
cirkelvormige bewegingen
gedurende 2 - 3 min.
Deze formule bevat 99 natuurlijke ingrediënten
zonder sulfaten en fluor.
75ml - 6,95€

Advies
Verzacht keelpijn bij 1 - 2
verstuivingen , tot 6 keer per
dag
20ml - 8,49€

MONDSPOELING BIO
Eindelijk een BIO mondspoeling,
met natuurlijke ingrediënten
om de mond te beschermen, te
verzorgen en te verfrissen.

Bevat xylitol om bij te dragen
aan preventieve tandzorg maar
ook propolis en kruidnagel voor
een krachtige werking tegen
bacteriën.
Deze vernieuwende spoeling
beschermt het tandvlees door de
aanwezigheid van calendula en
kamille.
Pepermunt en eucalyptus
garanderen een frisse adem de gehele dag.

GEL ALOE FEROX BIO
Verkozen tot beste BIO product van
het jaar 2018, is deze Aloe Ferox gel
ideaal voor lichaam en gelaat.

Perfect om de hydratatie van de
buitenste huidlagen te garanderen.
Deze vochtinbrengende
verzorging draagt ook bij aan de
regeneratie van de huid.
Geproduceerd op basis van onverdund,
niet gefilterd sap afkomstig van WILDE
ALOE uit Zuid-Afrika.

Advies

Advies

Dagelijks aan te brengen op
lichaam en gezicht of als aftersun.

2 keer per dag gebruiken na het
poetsen.
250ml - 11,95€

100ml - 12,49€
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Natur-D 2000

Beschikbaar vanaf eind april

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een tekort aan vitamine D aan het einde
van de winter. De aanwezige hoeveelheid in het lichaam ligt vaak ver onder de
aanbevolen hoeveelheid.
Dit is vooral problematisch voor bepaalde mensen zoals vrouwen, bejaarden en sporters.
Voor deze extreme tekorten heeft het Laboratorium Bio-Life Natur-D 2000 ontwikkelt:
2000 UI van vitamine D3 van natuurlijke origine, per gelule. ALLEEN VOOR VOLWASSENEN.

Advies
100 caps. – 12,00€
CNK : 3729-308

200 caps – 19,80€
CNK : 3729-316

1 capsule per dag om het gehalte aan vitamine D3 te verhogen,
bij voorkeur tijdens de maaltijd.
SAMENSTELLING / capsule

Zonnebloemolie
D- Tocoferol
Cholecalciferol (Vit. D3)

197 mg
1 mg
2 mg

Van natuurlijke
origine

Vit. D3
2000 UI/caps

BeDigest
Uitzonderlijke synergie met complementaire werkzame stoffen die bijdragen aan het
verteringsevenwicht van eiwitten, vetten en koolhydraten.
Deze formule ondersteunt een moeilijke en trage spijsvertering.

Advies
Vertering met pijnlijke krampen: 1 - 3 caps per dag tijdens de
maaltijden
Vertering met oprispingen, brandend maagzuur: 1 - 3 caps per
dag voor de maaltijd
Vertering met opgeblazen gevoel, winderigheid,
braakneiging: 1 - 3 caps voor de maaltijd
60 caps – 17,80€
CNK : 3720-729
ACL : 6093075

SAMENSTELLING / capsule

Venkel* (Foeniculum vulgare) extract
300 mg
Kaneel (Cinnamomum zeylanicum)
80 mg
Bromelaïne
80 mg
Gember* (Zingiber officinale) 6x geconcentreerd extract 50 mg
Look (Alium sativum)
50 mg
Natriumbicarbonaat
150 mg
Papaïne (100 NF)
40 mg

1.5mg/caps.
allicine

2.5mg/caps. min.
gingerolen
Plantenextracten
NIET GGO
Bromelaïne
2000 GDU
Papaïne 100 NF

*Biologische landbouw
CERTISYS BE-BIO-01

Be-Life

ALS CONCEPT IN UW WINKEL

NU OOK VERKRIJGBAAR IN NEDERLAND!
Be-Life voedingssupplementen, sinds 1991 Europees verkrijgbaar, worden
sinds januari 2018 door Novaro Pharma succesvol verkocht aan gezondheidsspecialisten in Nederland.

Onderscheid in vele opzichten
De producten zijn van ongeëvenaarde kwaliteit en worden met kwalitatieve
grondstoffen, op verantwoorde, duurzame wijze en conform hoge
ecologische standaards geproduceerd.
Be-Life voedingssupplementen kennen een (zoveel mogelijk) natuurlijke
afkomst, optimale samenstelling en opneembaarheid. De enkelvoudige
plantenconcentraten en concentraten gebruikt in de complexen zijn veelal
biologisch.
Het gehele Be-Life productenprogramma is milieuvriendelijk door het gebruik
van ecologische flacons van biologisch afbreekbaar karton, potjes en
verpakkingen die 100% bio-afbreekbaar en recyclebaar zijn.
Resultaat: een minimale ecologische voetafdruk en een optimaal effect!
Het concept heeft een optimale navigatie en communicatie waarmee u uw
consument inhoudelijk kunt adviseren.

Onderscheid u met Be-Life producten van de massa!
Wilt u meer weten over de verkoopkansen mét de juiste ondersteuning
in uw regio? Neem contact op!

Naast Be-Life voedingssupplementen heeft Novaro Pharma ook alle
biologische theeën en kruiden beschikbaar.
www.novaro-pharma.nl
Nieuwe Kanaal 31
6709 PB Wageningen
0317 411 626
+31 6 40 487 726

