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Nieuws 

Nieuwe onderzoeksresultaten! 
Eind september vond de wereldwijde conferentie plaats in Salt Lake City, Utah. Een 
aantal collegae zijn daarnaar toe geweest en melden leuke en interessante 
berichten op Facebook. Behalve dat wij snel op de hoogte waren van wat zij daar 
uitspookten, waren de berichten over het nieuwe onderzoek ook snel bij ons 
bekend. 
ASEA REDOX werkt ook op de genen! Het door Taueret Laboratories 
uitgevoerde, dubbel blind placebogecontroleerde onderzoek met gezonde mensen 
van gemiddeld 35 jaar laat, na 8 weken, de activering van genetische reactieketens 
zien en heeft effect op genen die:  

- De respons van het Immuunsysteem verbeteren 
- De ontstekingsresponse ondersteunen 
- De gezondheid van hart en vaten en de elasticiteit van de arteries ondersteunen 
- De spijsvertering en de daarbij benodigde enzym productie verbeteren 

- De hormoonbalans die vitaliteit en gezondheid ondersteunt moduleren 
Acht weken na de studie werden opnieuw bloedwaarden vergeleken; het resultaat 
was dat alle effecten die bereikt waren verdwenen. 

Slome mitochondriën en kans op hartziekte. 
Het artikel “Mensen met slome mitochondriën in hun cellen hebben meer kans op 
hartziekte” in de NRC van zaterdag 14 oktober van Wim Köhler waarin hij resultaten van een onderzoek 
samenvat. N.a.v. dit onderzoek kun je je afvragen of statines (cholesterolverlagers), de melkkoe van de 
farmacie, wel zo snel moeten worden voorgeschreven. Het lichaam maakt zelf cholesterol aan. De vraag 
is: krijgen we wel genoeg vitamine C binnen; die moet nl. zorgen voor o.a. een gezonde vaatwand, zodat 
niet het cholesterol ingezet wordt om de wanden heel te houden. Als je mijn website bezoekt en daar 
doorklikt http://www.omnifit.nl/over-ons/partners/ naar Dr G. Lenkei, schrijf je in voor zijn nieuwsbrief! Zeer 
verhelderende informatie wordt daarin gedeeld, waar wij en veel artsen veelal niet van op de hoogte zijn. 

Het nut van ASEA. 
Wat als we de natuur een handje zouden kunnen helpen; langer gezond blijven, gemakkelijker herstellen 
en ons vitaler kunnen voelen, ook op oudere leeftijd? 
Dit was de retorische vraag waarmee ik vorige keer eindigde. Laat ik het nut van de extra Redox moleculen 
nog eens uitleggen. ASEA REDOX Cel Signalering Supplement bevat actieve redox moleculen – cellulaire 
boodschappers, die positief effect hebben op genexpressie, bovendien helpen zij cellen op een optimaal 
niveau te functioneren, te beschermen en te verjongen. ASEA REDOX gebruikers genieten allemaal van 
de voordelen van de cel signalering, dat zich vertaalt naar gezondheid op het meest fundamentele niveau. 
Er zijn inmiddels een aantal, ik noem ze niet allemaal, gerenommeerde laboratoria die hun naam aan 
ASEA verbonden hebben. 
- BioAgilytix (VS) – bevestigd dat er actieve Redox Signaal Moleculen in 

ASEA REDOX aanwezig zijn 
- Dermatest (DE) – onderzoek naar de doorbloeding van de huid en het 

herstel van elasticiteit e.d. 
- Appalanchian State University (VS) – onderzoek naar oxidatieve stress 
- Taueret Laboratories (VS) – Zie bovenaan 

Wil je hierover meer informatie, meldt je dan aan voor a.s. dinsdag 17 okt. voor de infoavond  

Met warme groet, Leonie van den Berg. 

https://www.lenkeivitamine.nl/

