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er enorme kwaliteitsverschillen bestaan. Als er
onvoldoende geïnvesteerd wordt in kwaliteitscontroles en de opneembaarheid van de nutriënten, is de kans groot dat een supplement niet
veilig, goed opneembaar, fysiologisch actief en voldoende hoog gedoseerd zijn. Dit zijn een hoop criteria
waar heel wat bij komt kijken. In dit boek heb ik interessante nutricijnen
samengebracht om hart en bloedvaten gezond te houden. Het is een samenvatting van de kennis die ik verzameld heb uit bijscholingen, research
en contacten met vooraanstaande gezondheidsprofessionals en universitaire onderzoeksgroepen. Met dit boek wil ik correct en genuanceerd
informeren over de toepassing van nutricijnen in de complementaire
gezondheidszorg’.

op n a t uur lijk e w ij z e

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak en toch weten
slechts weinig mensen wat de precieze oorzaken zijn van hartaanvallen of beroerten.
De meeste mensen geloven helaas nog altijd dat ‘hoge cholesterol’ dé belangrijkste
risicofactor is voor hart- en vaatproblemen en artsen menen dat deze risicofactor
moet worden uitgeschakeld door cholesterolverlagende geneesmiddelen.
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Reinhard Verlinden doorprikt een aantal hardnekkige mythes over het gevaar van
verzadigde vetten en cholesterol en legt uit welke de échte boosdoeners zijn voor harten vaatziekten. Hij neemt je mee op een wonderlijke reis door je bloedvatenstelsel en
vertelt welke gevolgen ongezonde vetten en een overmaat aan suikers hebben voor je
bloedvaten. Hij legt in een begrijpbare taal uit wat je zelf kunt doen om een hoge bloeddruk en geoxideerde cholesterol te vermijden. Hij geeft je alle informatie over de manier
waarop je je hart en bloedvaten op een natuurlijke manier optimaal gezond kunt houden,
zelfs op hoge leeftijd. Hij geeft hartvriendelijke en gedetailleerde voedingsrichtlijnen,
zodat je voor eens en voor altijd weet welke voedingsmiddelen je bloedvaten gezond
houden en welke producten je beter vermijdt (en waarom!). Hij legt uit hoe nutricijnen
de werking van je hart en bloedvaten op een natuurlijke manier ondersteunen en spoort
je aan kritisch te zijn als je arts je cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers, diuretica
of bloedverdunners voorschrijft, want dit is niet altijd nodig.
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HOGE BLOEDDRUK?
HARTRITMESTOORNISSEN?
HOGE CHOLESTEROL?
KOUDE HANDEN EN VOETEN?
VAATPROBLEMEN?

EEN BOEK VOL PRAKTISCHE
TIPS OM JE HART EN
BLOEDVATEN OPTIMAAL
GEZOND TE HOUDEN,
ZELFS TOT OP HOGE LEEFTIJD!

Praktische nutricijnengids

voor bescherming tegen aritmie, hoge bloeddruk,
verhoogde cholesterol en atherosclerose
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KOMEN VOLGENDE
ZAKEN JE BEKEND VOOR

STEL JE JE GEREGELD
VOLGENDE VRAGEN

IN DIT BOEK KOM JE
TE WETEN

 Duizelig zijn zonder een welbepaalde reden

?

Is mijn cholesterol te hoog en wat kan ik hieraan
doen?

?

Hart- en vaatziekten zitten in mijn familie. Moet en
kan ik preventieve maatregelen nemen om het risico
voor mezelf te verkleinen?

 Weer naar je huisarts gaan voor een bloeddrukmeting en
angstig zijn voor het resultaat
 Last hebben van hoofdpijn zonder een duidelijke reden
 Een verhoogde ‘slechte’ cholesterol en een te lage ‘goede’
cholesterol
 Een hoog gehalte aan triglyceriden zonder veel vetten te
consumeren

?

Mijn arts heeft me cholesterolverlagers voorgeschreven, maar bestaan er ook doeltreffende natuurlijke
middelen voor een verlaging van de cholesterol, zonder forse bijwerkingen?

?

Is het mogelijk om dichtslibbing van de bloedvaten
tegen te gaan zodat hoge bloeddruk en circulatie
problemen minder kans krijgen?

 Kortademigheid, zelfs na een lichte inspanning
 Onschuldige hartritmestoornissen en niet weten wat de
mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn
 Hartkloppingen op de borst of een onregelmatige hartslag
 Last hebben van neveneffecten bij een combinatie van zware
medicatie
 Gebukt gaan onder zware stress en niet weten hoe je je leven
terug op het juiste spoor moet brengen
 Steeds vermoeid zijn en je niet lekker in je vel voelen

?

Hoe gevaarlijk is mijn hoge bloeddruk?

?

Kan ik door mijn voeding aan te passen het risico op
een hart- en vaataandoening verkleinen?

 Wat het ideale voedingspatroon is om hart- en vaatziekten
te voorkomen
 Wat men verstaat onder ‘voldoende beweging’
 Hoe je je beter kunt leren ontspannen
 Wat je hartspier werkelijk nodig heeft om haar/zijn pompfunctie naar behoren te vervullen
 Hoe je op een unieke wijze je bloeddruk kunt terugbrengen
naar veilige, gezonde waarden, zonder de ernstige bijwerkingen van medicatie
 Hoe je op een natuurlijke manier je slechte cholesterol verlaagt en je goede cholesterol op een gezond peil terugbrengt
 Wat de werkelijke oorzaak is van aderverkalking of athero
sclerose en wat je ertegen kunt doen
 Wat effectief werkt bij zware benen, koude handen en voeten
 Welke nutricijnen uiterst belangrijk zijn om je hart en bloedvaten optimaal gezond te houden, zelfs tot op hoge leeftijd

WAT ZIJN NUTRICIJNEN?
Nutricijnen zijn poeders, capsules of tabletten met ingrediënten die zijn afgeleid van voedingsmiddelen of planten. Het zijn geen geneesmiddelen, maar voedingssupplementen en plantenbereidingen in een voorgedoseerde
vorm en van de allerhoogste kwaliteit. De woordspeling – een samentrekking van ‘nutriënt’ en ‘medicijn’ –
lijkt wel een kwinkslag naar de aloude uitspraak van Hippocrates: ‘Laat uw voeding uw medicijn zijn
en uw medicijn uw voeding.’ Sommige fabrikanten zijn heel toegewijd om de beste supplementen
te produceren, met alleen de beste ingrediënten die op de meest doeltreffende manier werken.

