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MICRO-ORGANISMEN MAKEN DOOR BIOZAR® ORIGINAL 
GEZONDE, NIEUWE PROTEÏNEN AAN.

BEGIN VANDAAG NOG
VOOR IEDEREEN 100% NATURAL.
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Biozar® Original is een unieke 
cocktail waarin oude kennis samen 
komt.
Ons voedingspatroon van de laatste 40 jaar is enorm 

veranderd. Gelukkig ontstaat er een 

mentaliteitsverandering. We letten er vaker op of onze 

verse groenten, fruit, brood en vlees biologisch zijn. We 

lezen beter de etiketten, bewegen meer en gaan 

bewuster met ons lichaam om.

In de middeleeuwen bestonden er nog geen medicijnen 

zoals we die nu kennen. Planten en kruiden werden in 

verschillende vormen gebruikt als voedingssupplement. 

Deze kennis was opgebouwd door de tijd heen en werd 

van generatie op generatie doorgegeven. Deze oude 

kennis is bewaard gebleven en opgeschreven in 

verschillende farmacopee1.

Verschillende planten, kruiden en mossen uit 

verschillende delen van de wereld zijn samengevoegd in 

Biozar® Original, met als doel het ondersteunen van het 

immuunsysteem2. De kruiden, planten en Iers mos zijn 

100 % natuurlijk. Het geheim van Biozar® Original is niet 

zozeer de bestanddelen, maar meer de manier waarop 

die bij elkaar gebracht zijn en het fermentatieproces dat 

eraan vooraf is gegaan. Biozar® Original bevat onder 

andere Venkel (Foeniculum vulgare), Maca (Lipidium 

perivanum chacon), Rode alg/zeewier (Chondrus crispus) 

en de Peperbes (Schisandra Chinensis)

Venkel wordt al sinds de oudheid als een gezonde groente/ 

kruid beschouwd. Hiervoor zijn vooral trans-anethol en de 

fenchon belangrijk. Een ander ingrediënt van venkel zijn de 

zogenaamde flavonoïden. Flavonoïden zijn antioxidanten. 

Venkel is verder rijk aan kalium, calcium, ijzer en 

bètacaroteen (pro-vitamine A).

Maca is een wortelgroente welke hoog in het Andes gebergte 

groeit. Het staat bekend om zijn hoogwaardige nutriënten. 

Belangrijke bioactieve inhoudsstoffen in maca (naast 

essentiële voedingsstoffen en vezels) zijn fytosterolen, 

lignanen, (aromatische) glucosinolaten, isothiocyanaten en 

unieke macaënen, macamiden en maca-alkaloïden.4

De rode alg/zeewier is afkomstig uit de Atlantische oceaan. 

De Peperbes is een van de oudste medicinale planten uit Azië.

Biozar® Original is van nature rijk aan jodium. Een theelepel 

(3ml) bevat 200% RI3 voor een volwassene. Jodium is onder 

andere goed voor het geheugen, de concentratie en houdt de 

geest helder. Daarnaast activeert het de natuurlijke energie in 

het lichaam, ondersteunt jodium de schildklier en heeft het 

een positieve invloed op de werking van het zenuwstelsel.

Biozar® Original is vrij van gluten en bevat geen 

smaakversterkers en kleurstoffen.

1 Een farmacopee is een officieel handboek waarin onder andere staat beschreven hoe een stof   
   eruitziet en wat de eigenschappen van deze stof zijn.
2 FSA ID 2055
3 RI of referentie-inname is de wettelijk vastgestelde richtwaarden voor een gebalanceerd 
   voedingspatroon.
4 Orthokennis https://www.orthokennis.nl/nutrienten/maca


