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Gezondheid is een
kwestie van vertrouwen

DE RESULTATEN
VAN ONS
ONDERZOEK

Een goed met elkaar samenwerkende combinatie van microvoedingsstoffen, bestaande uit verschillende vitamines en mineralen, is
belangrijk om gezond te blijven
leven. Vitamines zijn organische
stoffen die gemaakt worden door
planten of dieren, terwijl mineralen
anorganische elementen zijn die
voorkomen in de bodem en het
water en daaruit opgenomen
worden door planten. Mensen krijgen hun mineralen voornamelijk
binnen door het eten van planten.

Het belang van mineralen voor
een optimale functie van het
hart en andere soorten spieren
Een onderzoek gepubliceerd in 2004 in het Journal of the American College of Nutrition concludeerde echter dat er in de afgelopen vijftig jaar
een significante afname te zien is in de hoeveelheid vitamine C en vitamine B2, eiwit, calcium,
ijzer en fosfor in groente en fruit. Op basis van
hun onderzoeksresultaten gaan de auteurs ervan
uit dat een vergelijkbare afname van andere
voedingsstoffen, zoals magnesium, zink en de
vitamines B6 en E, verwacht kan worden. Intensieve landbouw en grootschalig gebruik van
kunstmest, pesticiden en andere chemicaliën zijn
de voornaamste reden voor deze afname in
voedingswaarde. Er wordt beweerd dat men
vandaag de dag acht sinaasappels moet eten om
dezelfde hoeveelheid vitamine A binnen te krijgen als onze grootouders binnenkregen van
slechts één sinaasappel.
Mineralen zijn belangrijk voor verschillende functies in ons lichaam, zoals groei en stofwisseling.
Hiertoe behoren ook de ontwikkeling van tanden,
botten, haar, huid en zenuwen, de zenuwgeleiding,
de productie van hormonen, het samentrekken en

Mineralen zijn, net als vitamines, secundaire plantenstoffen
en andere natuurlijke stoffen belangrijke voedingsbestanddelen die door het menselijk lichaam niet aangemaakt kunnen
worden. Die stoffen moeten daarom via de voeding opgenomen worden. Mineralen zijn nodig om talrijke lichaamsfuncties in stand te houden en te bevorderen. Zij spelen een
belangrijke rol bij de functie van de spieren en het hart.
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ontspannen van het hart en andere spieren en het
behoud van een normaal hartritme. Het is belangrijk op te merken dat een enkel mineraal niet op
zichzelf staat, maar het beste werkt in synergie
met andere mineralen en vitamines. Het lichaam
heeft significante hoeveelheden nodig van mineralen, zoals natrium, kalium, calcium, magnesium,
fosfor en zwavel. Daarnaast heeft het ook kleine
hoeveelheden spoorelementen nodig, zoals ijzer,
zink, koper, seleen, mangaan, jodium, chroom.
Mineralen spelen een belangrijke rol bij een
goede spierfunctie. De skeletspieren, de gladde
spieren van bloedvaten en organen, en de hartspier zijn allemaal afhankelijk van een voortdurende en optimale toevoer van mineralen. Een
kortdurend gebrek aan mineralen kan zich uiten
in de vorm van onschuldige spierpijn en kramp;
een chronisch tekort kan echter leiden tot een
slopende spierdystrofie (afbraak) en zelfs tot een
fataal hartinfarct. Met de juiste suppletie zijn deze
aandoeningen meestal te voorkomen.
Natrium en kalium hebben te maken met de spierfunctie. Deze mineralen, ook bekend als lichaamselektrolyten, regelen het samentrekken van spie-

ren door hun rol bij de zenuwfunctie en het geleiden van zenuwprikkels en elektrische signalen.
Calcium en magnesium zijn minder bekende maar
tevens essentiële mineralen voor gezonde spieren,
waaronder het hart. Calcium en magnesium
werken samen bij het samentrekken van spieren.
Spiervezels hebben calcium nodig voor het samentrekken, en magnesium voor het ontspannen.
Magnesium bevordert ook de opname van
calcium uit het bloed en is noodzakelijk voor de
eiwitsynthese en de productie van bio-energie.
Zo ook helpen ijzer en vitamine B6 de spieren
door ze van zuurstof en bioenergie te voorzien
die nodig zijn voor het aan- en ontspannen.
Echter, van de twee meest belangrijke
mineralen in het lichaam, kalium en magnesium, komen ook de meeste tekorten voor.
Een magnesiumtekort wordt in verband
gebracht met cognitieve achteruitgang,
autisme, depressie en andere psychische
klachten. Het gebruik van die mineralen in
een synergetische combinatie met andere
voedingsstoffen zal een normale spierfunctie bevorderen en helpen bij het behoud
van een gezond hart en gezonde organen.

Belangrijke gezondheidsinformatie voor iedereen
Deze informatie wordt u aangeboden door het
Dr. Rath Research Institute. Dit instituut staat onder
leiding van voormalige collega’s van de tweemaal
Nobel prijswinnaar Linus Pauling († 1994) en is toonaangevend op het gebied van het onderzoek naar
kanker, cardiovasculaire en andere veel voorkomende
aandoeningen. Het onderzoeksinstituut wordt voor
100% gesubsidieerd door de non-profit organisatie
Dr. Rath Foundation.
Het baanbrekende karakter van dit onderzoek vormt
een bedreiging voor de miljarden dollar “handel met
ziekten” van de farmaceutische industrie. Het zal niemand verbazen dat het werk van Dr. Rath en zijn
onderzoeksteam al jaren wordt aangevochten door
de medicijnenlobby die probeert deze informatie in
de doofpot te stoppen. Tevergeefs. Dit gevecht heeft
ertoe geleid dat Dr. Rath inmiddels bekend staat als
een internationaal gerenommeerde pleiter voor
natuurlijke gezondheid. Hij zegt: “Nog nooit in de
geschiedenis van de geneeskunde werden onderzoekers zo aangevallen vanwege hun ontdekkingen.
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Laten we niet vergeten dat gezondheid niet zomaar
aan ons gegeven wordt maar dat wij daar steeds voor
moeten vechten.”
• U kunt dit artikel afdrukken en verdelen onder uw
vrienden en collega’s of per email doorsturen
www4nl.dr-rath-foundation.org
• Deze informatie is gebaseerd op wetenschappelijke studies en is geen vervanging voor medische
behandeling of medisch advies.
• © 2016 Dr Rath Research Institute Santa Clara, California, USA. Wij moedigen de verspreiding van dit
nieuwsblad aan mits de inhoud onveranderd blijft.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

