Deze wetenschappelijke informatie is bedoeld voor de gezondheidsprofessional.

Omega-7/9 + Hyaluronzuur + B-vitamines
+ SOD + Astaxanthine + Mineralen
Toepassingen en gebruiksaanwijzing

Inner cosmeticum (huid- en haarverzorging), ondersteuning gezonde slijmvliezen,
ondersteuning hart- en bloedvatenstelsel, stressverlichting.

Typische indicaties voor duindoornolie:
•
•
•
•

Atopische dermatitis
Droge ogen (bijv. contactlensdragers)
Ondersteunend bij maagzweren
Ondersteunend bij chronische vaginale inflammatie

Typische indicaties voor oraal hyaluronzuur met duindoornolie,
astaxanthine en zink + vit. B2 + biotine + SOD:
• Droge huid, fijne rimpels (anti-aging, UV-bescherming)
• Ondersteuning integriteit van de huid

Typische indicaties voor zink + biotine + koper:
• Verlies van plukjes haar
• Ondersteuning volle haardos, haarkleur

Typische indicaties voor hydroxytyrosol uit olijven met duindoornolie,
astaxanthine en foliumzuur + vit. B6 + vit. B12:
•
•
•
•

Preventie atherosclerose
Preventie oxidatie LDL-cholesterol
Dyslipidemie
Hyperhomocysteïnemie

Typische indicaties voor SOD:
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• Symptomen van stress en vermoeidheid (slaapproblemen, prikkelbaarheid,
concentratieverlies)
• Anti-aging (primaire antioxidant)

Bijwerkingen en maatregelen

Bij correct gebruik worden geen bijwerkingen verwacht. Niet gebruiken tijdens
zwangerschap en borstvoedingsperiode.

Wetenschappelijke informatie
Inner cosmeticum: huidverzorging
Pulpolie uit duindoornbessen (Hippophae rhamnoides) is rijk aan het o
 mega-7
vetzuur palmitolzuur (22-33%) en het omega-9 vetzuur oliezuur (10-28%).
In vergelijking met een jonge huid bevat de huid van oudere personen minder van
deze mono-onverzadigde vetzuren waardoor een extra aanvoer nuttig wordt.1
Vrije vetzuren zoals palmitolzuur maken deel uit van de lipidenbarrière in de huid, en
zijn van belang voor de pH-waarde, vochtregulering en soepelheid.2,3
Het positieve effect van dergelijke duindoornolie op de huid is ook deels te danken
aan de carotenoïden (bijv. bètacaroteen) en fytosterolen (bijv. sitosterol met een antiinflammatoir potentieel). Patiënten met atopische dermatitis ervoeren een verbetering
van de symptomen bij oraal gebruik van duindoornolie na 4 maanden gebruik.4
Hyaluronzuur is een glycosaminoglycaan (GAG) en een belangrijke component van de
extracellulaire matrix. De helft van de totale lichaamshoeveelheid van hyaluronzuur
bevindt zich in de huid en zorgt er vooral voor een goede hydratatie.5 Het hyaluronzuur
afkomstig uit biofermentatie (en met een MG van 300 kd) werd gedurende 6 weken
getest bij 61 vrouwen (leeftijd: 35-60 jaar) met een droge huid. Reeds na 3 weken oraal
gebruik van dit hyaluronzuur (120 mg/dag) was het vochtgehalte gemeten in de
hoornlaag van hun rechterwang significant toegenomen, ook t.o.v. de
placebocontrole. Na 6 weken gebruik vertoonde de gezichtshuid van de
deelneemsters aan de hyaluronzuurgroep een betere glans en soepelheid en minder
fijne rimpels dan de placebocontrole.6

Superoxide dismutase (SOD) is een antioxidant die actief is op plaatsen in het
lichaam waar zuurstofradicalen ontstaan. Dit gebeurt in alle cellen, want 3-10% van de
zuurstof die nodig is bij de cellulaire energieproductie ontsnapt als zuurstofradicalen.
Omdat een zuurstofradicaal rechtstreeks afstamt van de zuurstofmolecule wordt het
ook een primair radicaal genoemd. Wanneer zuurstofradicalen niet geneutraliseerd
worden, zullen ze celstructuren beschadigen (DNA, vetzuren, eiwitten, …).
Deze celstructuren worden dan zelf vrije radicalen (bijv. lipidenradicalen in het geval
van vetzuren), en zo ontstaan kettingreacties van vrije-radicalen-vorming die verdere
schade toebrengen aan de weefsels (bijv. een drastische veroudering van de weefsels).
Aangezien SOD heel vroeg (nl. bij het ontstaan van een primair zuurstofradicaal)
bescherming biedt, wordt dit enzym ook wel een primaire antioxidant genoemd.
SOD beschermt als primaire antioxidant tegen huidveroudering, want huid wordt vaak
blootgesteld aan zuurstofradicalen (bijv. bij contact met UV-stralen, ozon, detergenten,
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Zink, vitamine B2 en biotine spelen een fysiologische rol in het behoud van een
gezonde huid. Zinktekort kan leiden tot huiduitslag en een slechtere wondheling.7
Vitamine B2-deficiëntie wordt geassocieerd met huidlaesies, wellicht door een
verminderde maturiteit van collageen in de huid.8
Biotine-tekort geeft aanleiding tot een schilferige, rode huid door een storing in het
vetzuurmetabolisme.9

sigarettenrook). SOD neutraliseert het superoxideradicaal (O2—), en werkt heel goed
samen met catalase en glutathionperoxidase om ook het waterstofperoxideradicaal
(H2O2) uit te schakelen. Daarom is het interessant dat de SOD van Extramel®-kwaliteit
naast SOD (gegarandeerd 14 IE/mg) eveneens catalase (± 1.55 IE/mg) en
glutathionperoxidase (± 0.155 IE/mg) bevat.30
Astaxanthine zet huidfibroblasten aan tot een hogere productie van collageen en
beschermt de huid tegen UV-stralen.10,12 Deze effecten verklaren de cosmetische
voordelen die zijn aangetoond in klinisch onderzoek na 8-12 weken gebruik van 2 à
6 mg astaxanthine per dag: betere hydratatie van de huid, hogere elasticiteit van de
huid en een vermindering van kraaienpootjes.11,12
Inner cosmeticum: haarverzorging
Zink, biotine en koper hebben een fysiologische rol in het behoud van gezond haar.
Zinktekort kan leiden tot het verlies van plukjes haar naast pigmentverlies (ontstaan
van een roodachtige tint).13 Biotine-deficiëntie leidt tot dunner haar en uiteindelijk
haarverlies.14 Koper is nodig bij de aanmaak van melanine in zowel huid als haar, als
onderdeel van het tyrosinase enzym (dat de snelheidsbepalende stap uitmaakt van de
melanogenese).15
Droge, geïrriteerde slijmvliezen
Duindoornolie (uit bessenpulp) bezit het potentieel om de integriteit van de
slijmvliezen te ondersteunen. Zo wijzen preklinisch onderzoek en kleinschalige
humane studies op haar nut bij maagzweren (ondersteuning maagslijmvlies),16,17
bij chronische vaginale inflammatie (ondersteuning droger slijmvlies in de vagina)16
en bij droge ogen (ondersteuning oogslijmvlies).18,19
Cardiovasculaire gezondheid
Extra vierge olijfolie met een hoog gehalte aan polyfenolen waaronder
hydroxytyrosol beschermt tegen de oxidatie van LDL-cholesterol. Studies wijzen op
een duidelijke bescherming bij dagelijks gebruik van 9.15-14.6 mg totale polyfenolen
en 5-10 mg hydroxytyrosol (wat overeenkomt met de hoeveelheid hydroxytyrosol in
3 à 6 olijven).20-22 Hydroxytyrosol is een krachtige antioxidant en milde remmer van de
bloedplaatjesaggregatie met een groot potentieel in de preventie van
atherosclerose.23,24

In een placebogecontroleerde studie induceerde geïsoleerd palmitolzuur
(het omega-7 vetzuur uit duindoornolie) bij gebruik van 220 mg/dag een positief
effect op het lipidenprofiel van volwassenen met dyslipidemie. Ten opzichte van de
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Op cardiovasculair vlak biedt ook astaxanthine een aantal pluspunten. Het is een
krachtige antioxidant en onstekingsremmer.31 Bij patiënten (n = 61) met milde
hypertriglyceridemie (TG tot 200 mg/dl) induceerde suppletie met astaxanthine
(6 mg/d) na 12 weken een significante stijging van 10% in de HDL-cholesterol.32
Uit een studie bij voetbalspelers (n = 40) kon worden afgeleid dat een 3 maanden
durende suppletie met astaxanthine (4 mg/dag) de activiteit van paraoxonase 1
significant deed toenemen. Paraoxonase is het antioxidantenzym aanwezig op HDLcholesterolpartikels dat de LDL-cholesteroldeeltjes beschermt tegen oxidatie.33

controlegroep was het CRP-gehalte, de triglyceridenspiegel en de LDL-cholesterol in
de behandelde groep met respectievelijk 44%, 15% en 8% gedaald.25
De combinatie van foliumzuur met de vitamines B6 en B12 laat een verhoogde
homocysteïnespiegel dalen. Hyperhomocysteïnemie (nuchtere homocysteïne >
15 mmol/L in plasma) is een onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten.26,27
Methylcobalamine is de chemische vorm van vitamine B12 die actief deelneemt aan de
stofwisseling van homocysteïne (omvorming van homocysteïne naar methionine).
Hierbij is gelijktijdig actief foliumzuur nodig, onder de vorm van
5-methyltetrahydrofolaat (bijv. rechtstreeks ingenomen als calciumzout onder de
vorm van calcium-L-methylfolaat = calcium-5-methyltetrahydrofolaat).28
Stressverlichting
De SOD van Extramel®-kwaliteit gaf in twee placebogecontroleerde, klinische studies
bij in totaal 131 gezonde vrijwilligers een reductie in de ervaring van alledaagse stress
en vermoeidheid. Deze deelnemers uit het actieve beroepsleven gebruikten 4 weken
lang 10 mg SOD (140 IE) per dag of een placebo. Bij gebruik van SOD verminderden
diverse stress- en vermoeidheidssymptomen, waaronder pijn, slaapproblemen,
concentratieverlies en prikkelbaarheid.29,30
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