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Wat is Natura4ever? 

 

 

Duncan en Silke werken samen met het bedrijf Natura4ever. Natura4ever komt voort uit de 

ontmoeting tussen een fabrikant van welzijnsproducten, ondernemers en specialisten in multi-

level marketing. Duncan en Silke werken nauw samen met het wetenschappelijke comité waar 

onder andere Dr Vidalo deel van uitmaakt, de nummer 1 in de wereld wat betreft spirulina. 

 

NATUURLIJKE PRODUCTEN VOOR WELZIJN EN GEZONDHEID  

 

Het EXCLUSIEVE concept met “5 Pijlers" 

 

“Beter voorkomen dan genezen” 
  

Het menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 100.000 miljard cellen. Deze 

micro-eenheden hebben een doorsnede van 7 tot 30 duizendste millimeter 

en beschikken over autonome regeneratiemechanismen. Gerenommeerde 

wetenschappers zoals de Britse Aubrey de Grey (biogerontoloog) of de 

Franse Laurent Alexandre (neurobioloog, auteur van het boek "la mort de 

la mort" (de dood van de dood)) hebben vastgesteld dat als deze 

mechanismen goed zouden functioneren ieder van ons een 

levensverwachting van 200 jaar, in goede gezondheid zou kunnen hebben. 

 

Er zijn ongeveer 200 verschillende types cellen, met elk een duidelijk afgebakende functie 

(huidcel, nagelcel, rode of witte bloedlichaampjes, enz). Door combinaties aan te gaan, vormen 

cellen weefsels, weefsels vormen organen, en een geheel van organen vormt een stelsel 

(zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel, enz). Het geheel aan stelsel is natuurlijk gewoon het 

menselijk lichaam. 

 

Een orgaan is nooit "ziek". Ziekte ontstaat door een "slecht onderhouden" cel of groep cellen 

waarvan het natuurlijke regeneratiemechanisme geblokkeerd is. Als dit mechanisme niet wordt 

"gedeblokkeerd" zal de verstoring zich uitbreiden naar het weefsel, vervolgens het orgaan en 

tot slot het betrokken stelsel. Aan de basis van elke ziekte ligt dus in het begin een eenvoudige 

celverstoring. 

 

Hoewel het moeilijk is uw cellen te "repareren" als de ziekte zich eenmaal voordoet, is het 

gemakkelijk, als u over de juiste informatie beschikt, om deze in een goed functionerende staat 

te behouden. U profiteert dan van een eenvoudige en krachtige oplossing om uw welzijn 

dagelijks te onderhouden en de gebreken die met de leeftijd komen te vertragen. 

 

Deze EXCLUSIEVE oplossing heet het Natura4Ever Concept met de 5 PIJLERS. 

Om dagelijks een perfecte celfunctie te onderhouden, moet tegelijkertijd aan deze 5 pijlers 

worden gewerkt. 

 



 

Pijler 1: De micronuttriënten op celniveau 
 

De eerste pijler is belangrijk geworden, omdat de moderne 

voeding arm is aan essentiële micronutriënten, stoffen die het 

lichaam niet zelf kan aanmaken uit andere elementen. Als we 

ons lichaam elke dag de vitaminen, sporenelementen, 

aminozuren en de onverzadigde vetzuren (omega 3 en 6) geven 

die het nodig heeft, werkt ons lichaam onder optimale 

omstandigheden en voelen we ons goed. 

 

Pijler 2 : Celontgifting 
  

Pijler 2 is onontbeerlijk omdat ons lichaam dagelijks wordt aangevallen 

door chemische stoffen die we binnenkrijgen via onze borden en glazen of door de lucht die 

we inademen.Professor Lucien ISRAËL, eminent oncoloog, heeft onze omgeving zo 

samengevat: "we zwemmen in een oceaan van kankerverwekkende stoffen". Maar de natuur 

is niet ingesteld op deze permanente chemische aanvallen die voor een groot deel de explosie 

aan chronische degeneratieve ziekten verklaren. 
 

Pijler 3 : Celhydratatie  

 

Pijler 3 is essentieel. Water zou ons belangrijkste voedingsmiddel en ons belangrijkste 

geneesmiddel moeten zijn. Afhankelijk van onze leeftijd bestaan we voor 60% (oud persoon) 

tot meer dan 90% (pasgeboren baby) uit water. Maar de kwaliteit van het kraantjeswater, en 

van flessenwater, verslechtert jaar na jaar. NATURA4EVER heeft dus een oplossing gezocht 

waarmee we tegelijkertijd het water kunnen zuiveren en het krachtiger antioxiderend en perfect 

biologisch opneembaar kunnen maken. 

 

Pijler 4 : celdynamisering  
 

De 4e pijler is heel belangrijk om energie te voelen in uw hele lichaam. Onze cellen zijn ook 

bio-elektrische microcentrales. Door vervuiling en stress, die de verouderingseffecten 

versnellen, worden onze energiecircuits verstoord. Dit leidt tot ongemakken, chronische 

vermoeidheid, slaapproblemen en soms acute of chronische pijnen. 

 

Pijler 5 : Celcommunicatie 

 

De communicatie tussen de cellen, in de cellen en de biologische klok tussen de organen 

verbeteren. 

 

 

De « 5 pijlers » in de praktijk 
 

Door de 5 Pijlers eenvoudigweg te integreren in uw dagelijks leven, krijgt u al snel weer een 

volledig gevoel van welzijn: 

 

- Veel energie, Herstellende slaap, 

- Heldere ideeën, Krachtig libido  

- Soepele en gladde huid,  



- Leven met minder of geen pijn meer 

 

Sporters zijn, omdat ze nog meer vragen van hun lichaam, gevoeliger voor de verslechtering 

van ons milieu. Voor sporters biedt het concept van de 5 pijlers ook nog: 
 

- Een krachtige tonus  

- Een betere bescherming tegen vermoeidheid tijdens inspanningen,  

- Een beter herstel na de inspanning,  

- De zekerheid dat u uw cellen dagelijks de onmisbare micronutriënten biedt waardoor u 

uw optimale prestaties kunt herhalen,  

- Een beter concentratievermogen. 

 

Een "anti-ageing" logica 

 

Door uw cellen te bewapenen en te beschermen, helpt het concept van de " pijlers" u bij het 

omkeren van de verouderingseffecten. Uw cellen worden ontdaan van vervuiling en zware 

metalen en dat zorgt ervoor dat elke cel een betere zelfherstellende functie krijgt. 

Het gecombineerde effect van pijlers 1, 2 en 3 versterkt uw immuunsysteem. Bepaalde 

wetenschappers, zoals dokter Mark LIPNOIS, zeggen dat "ouderdom een eenvoudige ziekte 

van het immuunsysteem is"! 

Dus JA, het dagelijks toepassen van het concept van de 5 pijlers helpt uw lichaam de kenmerken 

van jeugdigheid langer te behouden 

 

WAAROM HEBBEN WE VOEDINGSSUPPLEMENTEN NODIG ALS WE EEN 

EVENWICHTIGE VOEDING EN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL HEBBEN? 
 

Spijtig genoeg door de bodemuitputting, intensieve landbouwmethoden, en de homogenisatie 

en hyperselectiebeleidsculturen in de groente- en fruit sector is onze voeding niet langer in staat 

om ons de nodige micronutriënten te bezorgen.Volgens het WHO, sterven er elk jaar meer dan 

3,4 miljoen mensen door de waterpollutie.75% van de gronden zijn in 2018 aanzienlijk 

vervuild. In 2018 zouden wij meer dan 33 appels moeten eten om evenveel vitaminen te krijgen 

als 1 appel in 1950. Het is dus niet meer “An appel a day keeps the doctor away”. Ook al eten 

we “gezond” of “biologisch”, onze voeding geeft ons lichaam niet meer alles wat het nodig 

heeft.  

 

Voedingssupplementen zijn essentieel als je weet dat van de Europese bevolking die geen 

voedingssupplementen gebruikt: 

 

- 100% een tekort aan vitamine D heeft 80% een tekort aan vitamine B12 heeft  

- 50% een te lage B9 
-  90% een tekort aan magnesium (100% voor de sporters) 

-  100% van de 40 plusers meerdere hormonale tekortkomingen hebben. 
 

WAAROM BESTAAT HET BEDRIJF ? 

 

De optichters hebben gezocht naar een manier om ons welzijn te verbeteren dankzij de cellen. 

Hun oplossing hebben ze samen met de onderzoeken van Dr Vidalo vastgestelt : SPIRULA. 

Spirulina is een speciaal soort blauwgoen alg dat in troebel water groeit. Spirulina en 

Fycocianine helpen om de stamcel productie te verbeteren en om onze cellen te verjongeren. 

Natura4ever heeft natuurlijke voedingsupplementen die uniek op de wereld zijn ontwikkeld 



en die zouden moeten helpen om onze celregenaratie te verbeteren en veroudering tegen te 

gaan. 

 

VOORDELEN VAN FYCOCIANINE 

 

De eiwitstructuur, vergelijkbaar met het menselijke galpigment, bevordert de synthese van 

galzouten, voorkomt de proliferatie van bacteriën uit de darmflora in het bovenste deel van 

het spijsverteringskanaal en vergemakkelijkt de fecale evacuatie van cholesterol. 

 

Bovendien bevordzert Fycocianine de werking op de nieren de zuivering van het bloed (filter), 

de regulatie van het water, minerale zouten en eiwitten die betrokken zijn bij de regulering van 

de bloeddruk en de productie van rode bloedcellen. 
 

Fycocianine is een echt schild tegen vrije radicalen (antioxidantfunctie). 
 

Weefseloxygenatie: 

Met een functie die vergelijkbaar is met die van EPO, bevordert Fycocyanine 

weefseloxygenatie. Spieren en organen zijn dus op de juiste manier geoxygeneerd. 

 

Haematopoiese: 

Fycocyanine biedt een zeer gewaardeerde immuunondersteuning. Het bevordert de aanmaak 

van rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes, zelfs wanneer het beenmerg wordt 

veranderd door behandelingen. Vermoeidheid, slapeloosheid, angst en verminderde 

concentratie of geheugen worden verminderd door regelmatige inname van Fycocyanine. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTEN: 

 

NATURA BLUE ORIGINAL  

Ingrediënten : 

 Fycocyanine is de stof die de Spirulina alg zo groen maakt en die stof heeft 

meerderen goede eigenschappen :  

- helpt de aanmaak van rode en witte bloedcellen 

- Versterkt het immuunsysteem 

- Antioxidant dat 5000 keer sterker is dan klassiek Spirulina 

- Antiallergisch 

- Natuurlijke ontstekingsremmer 

- Ontgiftende werking, fycocyanine heeft de eigenschap zware metalen aan 

zich te binden die dan vervolgens het lichaam kunnen verlaten  

Veel internationale publicaties tonen ook aan dat het goed is om lever en nieren te beschermen.   

Camu Camu : fruit uit het Amazonie woud voor de vitamine C 

Samengevat, Camu Camu draagt bij tot 

-  de normale vorming van collageen, dus tot de soepelheid van de huid, 

- goede werking van het zenuwstelsel, 
- de werking van het immuunsysteem, 

- Helpt vermoeidheid verminderen, 
- Verhoogt de ijzeropname door het lichaam. 

 

Voordelen: 

- Verbetert de slaapkwaliteit 

- Tegen te hoge suiker 

- Helpen mensen met psoriasis 

- Goed als preventief middel 

- Stopt honger dus kan vermageringsmiddel zijn dankzij de chlorofyl die in Spirulina zit 

- Bevat alle vitaminen en proteïnen die nodig zijn  

- Enige vloeibare fycocianine dat je op de markt kan vinden. 

- Stimuleert het immuunsysteem 

- Geeft meer energie en werkt als een ontgiftingskuur. 

- Rijk aan vitamine C  

 

 



NATURA BLUE SPORT 

 

NaturaBlue® Sport is voor atleten van wie het lichaam zwaar wordt belast tijdens de trainings-

, wedstrijd- en herstelfase. NaturaBlue® Sport is de beste bondgenoot voor occasionele of 

professionele sporters! 

Ingrediënten : 

FYCOCYANINE is de stof dat de Spirulina alg zo groen maakt, die stof heeft meerderen goede 

eigenschappen :  

- helpt de aanmaak van rode en witte bloedcellen 

- Versterkt het immuunsysteem 

- Antioxidant dat 5000 keer sterker is dan klassiek Spirulina 

- Antiallergisch 

- Natuurlijke ontstekingsremmer 

- Ontgiftende werking, fycocyanine heeft de eigenschap zware metalen aan zich te binden die 

dan vervolgens het lichaam kunnen verlaten  

Veel internationale publicaties tonen ook aan dat het goed is om lever en nieren te beschermen.   

-Helpt her recycleren van lactaten (melkzuur) geproduceerd tijdens spiercontracties. Melkzuur 

is de belangrijkste factor die het streven naar fysieke inspanning beperkt. De lactaten worden 

gerecycleerd in energie. 



ALBUMINE: het hoofdbestanddeel van de spieren, het is een essentiële voedingsstof in het 

proces van herstel en spieropbouw. Van nature aanwezig in eiwit, melk en bloed, bevat 

albumine een breed scala aan essentiële aminozuren (glutaminezuur, asparaginezuur) en niet-

essentiële aminozuren om spierherstel en groei te versnellen. 

ARGININE: aminozuur dat atleten gebruiken om de bloedstroom te verhogen tijdens een 

intensief programma. Een extra toevoer van arginine verbetert het transport van zuurstof en 

voedingsstoffen naar cellen, wat bijdraagt aan de gezonde en optimale heropbouw van 

organische eiwitten. 

VITAMINE B9: Ook wel "foliumzuur" genoemd, deze vitamine is betrokken bij de 

celregeneratie en neemt deel aan de synthese van nucleïnezuren en DNA. In het bijzonder 

gevraagd tijdens het beoefenen van een sportactiviteit, moet vitamine B9 in voldoende 

hoeveelheden worden verstrekt vanwege de versnelde celvernieuwing (verzoek van de rode 

bloedcellen, hemoglobine) 

 

Voordelen:  

- Beter bloedoxygenatie: de moleculaire structuur van fycocyanine is zeer dicht bij die 

van hemoglobine, het verbruik verbetert de zuurstoftoevoer (VO2 MAX). Een beetje 

zoals een EPO waarvan het mechanisme volkomen natuurlijk zou zijn, en daarom in 

totaal respect van de sportethiek! 

-   Beter verwijderen van lactaat (of melkzuur): fycocyanine stimuleert de natuurlijke 

eliminatie door het lichaam van melkzuur. De accumulatie van lactaat is de belangrijkste 

beperkende factor voor de fysieke inspanning: krampen, pijn tijdens de oefening, pijn 

in het lichaam tijdens de herstelperiode ... 

- Beter uithoudingsvermogen: atleten die zowel hun zuurstofvoorziening, eliminatie en 

recycleren van lactaten kunnen verbeteren kunnen de inspanningen langer voortzetten 

en in betere omstandigheden. 

-  Betere weerstand: in het kader van een passend dieet, helpt NaturaBlue® Sport om 

meer spiermassa te creëren. 

-   Betere concentratie: hersenfuncties zijn geoptimaliseerd met de combinatie van 

vitamine B, vitamine E, zich geregenereerd dankzij vitamine C. NaturaBlue Sport 

verbetert dus de opname door het lichaam van vele voedingsmiddelen die de hersenen 

beschermen. 

-  Bescherming tegen vrije radicalen en demineralisatie 

 

 

 

 

 

 

 



Sporters die Natura Sport gebruiken:  

 

Maar ook een voetbalspeler van AS Monaco : Samuel Grandsir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATURA BLUE EXOTIC 

Ingredienten: 

NaturaBlue® Exotic bevat een mengsel dat rijk is aan Fycocyanine 

(Spirulina-extract) waaraan drie ingrediënten zijn toegevoegd: kaneel, 

gember en reishi. 

GEMBER: er zijn veertig antioxidanten gevonden in gember. Het heeft 

bekende eigenschappen die traditioneel worden gebruikt tegen 

ontstekingen, misselijkheid, braken en het verbeteren van de 

spijsvertering. 

KANEEL: staat erom bekend het immuunsysteem te versterken en 

spijsverteringsproblemen te bestrijden. Kaneel is het rijkste voedsel in 

OPC (krachtige antioxidanten) waardoor deze plant zeer krachtige 

antioxiderende eigenschappen heeft. De associatie met gember zorgt voor 

een echte synergie in termen van effecten op de gezondheid. 

REISHI: vergemakkelijkt de assimilatie van eiwitten en vermindert de tijd 

die nodig is voor assimilatie vanwege het proteasegehalte. 

Alle ingrediënten van NaturaBlue® Exotic zijn een uitstekend tonicum en 

verkwikkend voor het lichaam. 

 

Voordelen: 

- Stimuleert het immuunsysteem 

- Geeft meer energie en werkt als een ontgiftingskuur. 

- Goed voor de spijsvertering 

- Goede antioxidant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATURA GREEN  

 

NaturaGreen® is het eerste voedingssupplement voor vloeibare Spirulina 

dat 100% van de micronutriënten en spirulina-eiwitten bevat. 

 

-        Een uniek complex dat de rijkdom aan micronutriënten 

combineert met een innovatief proces dat een perfecte assimilatie 

garandeert. 

-    Zonder oppervlakteactieve stoffen en zonder bawaarmiddelen. 

 

Ingrediënten : 
 

- 100% van de voedingsstoffen en 100% van de eiwitten van 

Spirulina 

-  Een glycerine-complex dat het oplossen van minerale zuren, 

organische zuren, zouten, suikers en pigmenten in Spirulina 

vergemakkelijkt met vetzuren die de assimilatie van vitamine 

E, vitamine D vergemakkelijken. 

- Magnesium, vitaminen, plantaardige eiwitten, ijzer, calcium, bèta-caroteen, zink, 

kalium en nog veel meer ! 

Voordelen : 

- Preventie van cerebrale veroudering en neurodegeneratieve ziektes. 

- Probiotica en prebioticum [goed voor de darmen] 

- Helpt om gewicht te verliezen   

 

Weetje : 

In 10g Spirulina zit er evenveel =  

- proteine als in 500 gr steack 

- calcium als in 3 glazen melk  

- Ijzer dan als in 3 kommen spinazie 

- Betacaroteen als in 18 wortels 

- Vitamine B12 als  in500 gr steack  

- Kalium als in 3 kommen rijst  

 

 

 
 



NATURAGOLD 

Enige vloeibare Curcumine (die oplost in water). 

Natuurlijke ontstekingsremmer  

Ingrediënten: 

- CURCUMINE : staat bekend als de sterkste onstekingsremmer dat je in de natuur kan vinden. 

Ook goed voor de spijsvertering, en als je metabolisme ontregelt lijkt. 

- PIPERINE:  alcaloïde molecule dat je kan vinden in zwarte peper. Kan het lichaam helpen 

om beter vitaminen en mineralen te absorberen. Goed tegen slechte microben en een echte 

ontstekingsremmer. Kan helpen om gewicht en stress onder controle te houden. 

- QUERCETINE: komt van de Sophora Japonica bloem. Goede 

antioxidant beschermt tegen hart en vaatziektes. Helpt tegen een te hoge 

cholesterol en bloedcirculatie problemen. 

Goede ontstekingsremmer: voor zware ontstekingen, chronische 

ontstekingen en stille ontstekingen. Heel goede bescherming van ons 

organisme. 

 

Voordelen: 

Goed als voeding supplement tijdens de behandeling van: 

- Metabolische ziektes zoals diabetes, cholesterol of een te hoge bloeddruk 

- Maar kan ook helpen tegen Alzheimer en Parkinson  

- Goed voor mensen met slaapproblemen, om beter stressbestendig te zijn 

- Tegen allergieën, auto-immuun ziektes, psoriasis, obesitas, cellulitis 

alzheimer…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATURA WATER 

Als je niet in de buurt van een bergbeek leeft van het smelten van een gletsjer die je dagelijks 

van drinkwater voorziet, moet je jezelf afvragen of de kwaliteit van je water wel goed is. 

 

N4EWater® is een praktische, efficiënte en economische oplossing die het water dat uit uw 

kraan stroomt transformeert in zuiver, licht geremineraliseerd, licht alkalisch en bio-

gestimuleerd water in één eenvoudige en bijna onmiddellijke werking ! Het principe is 

eenvoudig. 

 

N4EWater® bevat een cartridge heeft een filtratiecapaciteit van 150 liter water of een maand 

gebruik, afhankelijk van de hardheid van het gefilterde water. 

 

Het filterpatroon is een verzameling van verschillende uiterst geavanceerde componenten, die 

de volgende functies bieden : 

 

- Zuivering, 

- Ionisatie, 

- Herstructurering, 

- Alkalinisatie, 

Samenstelling van het filter : 

 

1. De bovenste afdekking van het filter stopt 

mechanische verontreinigingen. Goed ontworpen om 

een goede circulatie van water tijdens filtratie te 

garanderen. 

 

2. Stopt het schuim, vet en roest. 

 

3. Actieve kool, afgeleid van de kokosnootschaal, filtert 

en gedraagt zich als een magneet, trekt chloor aan (smaak en geur), evenals biologische 

verbindingen zoals benzeen. 

 

4. Keramische ballen : 

Verander het water in alkalisch water (pH = 8 ) en maak van het water een antioxidant. 

 

5. De microporeuze structuur van de bodembedekking (onderkant) versterkt de mechanische 

filtratie en zorgt voor zuiver water. 

 

 

Het water dat wordt geleverd door N4EWater® heeft daarom de kenmerken van het 

stroomversnelling van de bergstroom : 

 

- Puur 



- Licht alkalisch, om de zuur-base balans van je lichaam te behouden, 

- Geherstructureerd in microplusters, om diepe hydratatie en effectieve ontgifting te 

bieden, 

- Geïoniseerd om je lichaam te beschermen tegen de schadelijke effecten van vrije 

radicalen. 

 

Door N4EWater® dagelijks te gebruiken, behoudt u de fundamentele balans van uw organisme, 

realiseert u serieuze besparingen, vermijdt u het dragen van tonnen flessen water en voorkomt 

u dat de planeet wordt overbelast door plastic afval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATURA ANIMALS 

 

Voor het welzijn van dieren, als voor die van mensen, moeten we natuurlijk bijzonder alert zijn 

op hun dieet, maar ook op hun voedingssuppletie. N4E Animals® - volledig samengesteld uit 

natuurlijke ingrediënten - bevat veel bioactieve elementen (vitaminen, sporenelementen en 

mineralen, aminozuren, enzymen) die energie, prestaties, herstel en weerstand van uw huisdier 

optimaliseren. 

N4E Animals® is het eerste aanvullende voedingsmiddel op basis van vloeibare Spirulina dat 

uw huisdier helpt zijn welzijn te behouden en natuurlijk te verbeteren. Om de redenen die elders 

in deze brochure worden genoemd, is het moderne voedingspatroon, en meer in het bijzonder 

het industriële voedsel, arm aan essentiële micronutriënten. 

Het blijkt dat de N4E Animals®-formule helpt alle essentiële microvoedingsstoffen die uw 

huisdier nodig heeft om de tekortkomingen te overwinnen, te overbruggen! 

Ingredienten: 

- Glycerine van natuurlijke oorsprong (stabilisator) 

- Spirulina (Spirulina Maxima) van natuurlijke oorsprong. 

Natuurlijk rijk aan VITAMINEN A, B1 (Thiamine), B2 (Riboflavine), B3 (Nicotinezuur), B6 

(Pyridoxine), B12 (Cobalamine), E (Alfa-tocoferol), Aminozuren BCAA (Leucine, Isoleucine 

en Valine) en in OLIGO-ELEMENTEN en MINERALEN (Calcium, IJzer, Koper, Magnesium, 

Mangaan, Kalium, Zink, Selenium, Kobalt, Fosfor, Chroom). Rijk aan proteïnen en pigmenten, 

vooral fycocyanine en beta-caroteen. 

N4E Animals helpt voor de toename van spiermassa, anti-bloedarmoede, ontstekingsremmende 

en versterkende eigenschappen, is een minerale regeneratie en een antiviraal product. 

 

Voordelen: 



- Betere weefseloxygenatie en toename van rode bloedcellen, door de gecombineerde 

werking van Vit B12 (Spirulina de enige plantaardige bron van vitamine B12), Vit B9 

(Foliumzuur en ijzer (zeer goede biobeschikbaarheid). 

- Weerstand tegen ziekten, zowel microbieel als viraal. Fycocyanine is de meest krachtige 

natuurlijke stimulerende immuunafweer dat voor de moment bekend is. 

- Spiertoename, dankzij de zogenaamde "vertakte aminozuren" (BCAA's): Valine, 

Leucine en Isoleucine. 

- Verbetert de vacht, varkenshaar, hoeven, tanden en klauwen, door de synergie van vele 

micro-voedingsstoffen: Vitamine A, Vit B2, B5, B8, B12, Vit D, Vit K2, Vit PP, 

Selenium, zink ... 

-   Verbetering van kleuren, vooral voor vogels en aquariumvissen, vooral dankzij de 

concentratie van bètacaroteen, voorloper van Vit A. 

- Verbetering van het dag- en nachtzicht: Beta-caroteen / Vit A, Se, Zn. 

- Preventie van lever- en nieraandoeningen, inclusief intoxicatie. Fycocyanine heeft een 

hepato + nefroprotectieve en hepato + nefro-regeneratieve werking. 

-  Verbeterde huidgenezing, spieren, pezen: superoxide dismutase (enzym dat potente 

helende werking) aminozuren (histidine, lysine, valine) Vit E, gamma-linoleenzuur, + 

Action antiCox2 

- Verbeterde prestaties en duurzaamheid, zowel competitie als tijdens herstelfases, met 

name door de werking van Phycocyanin recycling lactaat (melkzuur) geproduceerd 

tijdens spiercontractie dat is de belangrijkste beperkende factor voortzetting van de 

fysieke inspanning. De lactaten worden gerecycleerd in ATP, dus in energie ... 

-  Strijd tegen stress door de stimulatie van neuromediatoren, waaronder serotonine, 

tijdens verplaatsing of verandering van omgeving (fokkerij, wedstrijden) 

-    Bevordert de vruchtbaarheid en moedermelk. 

- Verbetert en verkort herstel. 

Het verbruik van N4E Animals® is erg populair in de paardensport. Herstel met inspanning is 

een feit dat door sommige professionals is vastgesteld. 

Dosering:  

De dosering is afhankelijk van de grootte van uw huisdier. 

Consumptie van N4E Animals® kan verhoogd worden tijdens de groei-, competitie- en 

herstelfase of ook voor oudere dieren. 

-  Voor een paard 500 kg: 6 doses van 8 ml per dag om met een spuit in de mond te 

stoppen. 

-  Voor een paard van 200 kg: 3 doses van 8 ml per dag om met een spuit in de mond te 

brengen. 

-   Voor een grote hond: 1 dosis van 8 ml in ½ liter water. 

-   Voor een kleine hond, voor een kat: 1 dosis van 4 ml in 1/2 liter water. 



- Voor een vogel: 4 tot 10 druppels in 100 ml water, afhankelijk van de grootte. 

-   Voor een hamster: 4 druppels in 100 ml water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATURA KRILL 

 

Een superieure bron van Omega-3 

NaturaKrill® Original, een product dat speciaal is ontwikkeld voor Natura4Ever, wordt 

uitsluitend gemaakt van de kleinste Antarctische schaaldieren (Euphausia Superba). 

NaturaKrill® Original is specifiek rijk aan Omega-3, fosfolipiden, choline en astaxanthine. 
 

OMEGA-3 vetzuren zijn uitstekend voor : 
 

- Het hart 

- De hersenen 
- De gewrichten 

- De huid 

- De ogen 
 

CHOLINE : 
 

-  Hepatoprotectieve rol 

- Helpen bij het reguleren en verbeteren van de werking 

van de lever en galblaas 

- Is essentieel voor de gezondheid van de lever en de 

nieren 
 

ASTAXANTHINE : 

 

- Krachtige anti-oxidant 

eliminatie van vrije radicalen (50 keer effectiever dan beta-caroteen of zeaxanthine) 

- Bestrijding van ontstekingen 
- Stimuleert de productie van antilichamen (immuunsysteem) 

- Bescherming van het netvlies  
- Goed tegen oxidatieve stress veroorzaakt door zonnestralen 

 

FOSFOLIPIDEN : 
 

- Betere opname van omega-3 in rode bloedcellen in vergelijking met andere omega-3 

(zoals visolie) 

 

 

Talrijke studies tonen aan dat een inname van Omega-3 een gunstig effect heeft op de 

gezondheid :  

- preventie van hart en vaatziekten, 

-  het metabolisme van het zenuwstelsel  

-  preventie van neurodegeneratieve ziekten, waaronder de ziekte van Alzheimer, 

 

 

Andere studies richten zich op de verbetering van: 

 



- Gewrichten, 

- Huid, 
- Ogen 

- Concentratie 
- ADHD  

 
 

NaturaKrill® Original is verrijkt aan vitamine D. 

 

Veel wetenschappelijke publicaties richten zich op de rol van vitamine D op veel gebieden : 

 

- Bestrijding van osteoporose (neemt actief deel aan calciumfixatie), vooral op bepaalde 

momenten van het jaar wanneer de huidsynthese van vitamine D wordt verminderd, 

 

- preventie van diabetes type 2 door regulatie van insulinereceptoren, 

 

- verbeterde contractiliteit van dwarsgestreepte spieren bij atleten en herstel (beter en sneller), 
 

- preventie van hart- en vaatziekten (verbetering van de contractiliteit van de hartspier). 
 

- stimulatie van het immuunsysteem met gunstige incidentie op celreceptoren en op allergieën 

(ontstekingsremmende werking). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATURA PATCH 

 

Pijnbestrijdende patches om elk van uw problemen exact te kunnen bestrijden bij blauwe 

plekken, kneuzingen, verstuikingen, stoten, bloeduitstortingen, stijve nek, spierpijn, rugpijn, 

enz. 

Onze producten worden geproduceerd in een farmaceutisch laboratorium dat de internationale 

beroepsnormen naleeft. Ze worden gecontroleerd in alle productiestadia en vallen onder strikte 

gezondheidscontroles en zijn gegarandeerd : 

-     Zonder parabenen, 

-     Zonder aluminiumzout, 

-    Zonder producten van dierlijke oorsprong, 

-     En natuurlijk zonder chemische bestanddel 

Natura Patch® hecht zich perfect op de huid en is 

waterbestendig. Het past zich aan alle delen van het 

lichaam aan dankzij zijn flexibiliteit en zorgt voor een 

perfecte beweeglijkheid van de gewrichten. Het werkt 

op zowel chronische als occasionele pijn. 

Natura Patch® is zoals acupunctuur zonder naalden en 

is daarom voor iedereen toegankelijk ! Deze 

meridianen vormen een netwerk dat de verschillende 

interne en externe elementen van het lichaam verbindt 

en de werking van het hele organisme regelen. 

Wanneer alles normaal functioneert, circuleren de 

energie, het bloed, de fysiologische vloeistoffen 

regelmatig en vloeiend in dit netwerk om de weefsels 

te voeden die ze passeren. Al heel lang heeft 

acupunctuur de interactie tussen de meridianen en de 

daarmee geassocieerde organen aangetoond. Sommige organische stoornissen kunnen worden 

geïdentificeerd door een verstoring van de energiestroom op de overeenkomstige meridianen. 

Omgekeerd kunnen verstoringen op de meridiaan het corresponderende orgaan negatief 

beïnvloeden. Het is op deze bases dat de Natura Patch® is ontworpen. Natura Patch® is 

samengesteld uit meerdere lagen geconcentreerde extracten van natuurlijke oorsprong en heeft 

tot doel de "energieverstoring" van de meridiaan te elimineren en aldus een natuurlijk proces 

van evacuatie van pijn te reactiveren.  

Ingredienten :  

Natura Patch® bevat 21 ingrediënten  waaronder: 

-    Spirulina (Spirulina Maxima): Blauwe alg met veel deugden.. De antivirale en 

ontstekingsremmende eigenschappen maken het een superfood. 

-    Pioen wortel (Paconiae Rubra radix): verfrist het bloed en voorkomt stagnatie. Kalmeert de 

pijn. Handig in het geval van duizeligheid, hoofdpijn, hypertensie, alles dat veroorzaakt wordt 

door een stijging van de Yang van de lever. 

-    Witte wilg (Salix alba): verlicht lage rugpijn (lage rugpijn, ook wel lumbago genoemd) en 

gewrichtspijn, die kan optreden in de elleboog, schouders of knie. Verlicht ook pijn gerelateerd 

aan artrose, veroorzaakt door kraakbeenslijtage die de uiteinden van de botten bij de gewrichten 



bedekt. Verlaagt koorts, kalmeert reumatische pijnen, hoofdpijn, bursitis , dysmenorroe. 

-    Chinese kaneel (Cinnamomum cassia): wordt altijd beschouwd als een tonicum en een bijna 

universele remedie. Kalmeert de pijn, warmt op, bevordert de bloedsomloop in de meridianen, 

mobiliseert het bloed. 

-    Rabarber (reum): zuivert en spoelt gifstoffen, stimuleert het bloed. 

-    Chinese Angelica (Angelica sinensis): Het werkt op stoornissen in de bloedsomloop en op 

het vrouwelijke voortplantingsstelsel. 

-    Munt (Mentha): goed tegen verkoudheid en bevordert de spijsvertering. Decongestivum, 

ontspannend, ontstekingsremmend, antibacterieel, antiviraal, anti-oxidant, krampstillend. 

-    Mirre (Commiphora myrrha): het heeft ontstekingsremmende, pijnstillende, helende 

eigenschappen. Bovendien werkt het op de KNO-bol. 

-    Scrofular Plant (Radix Scrophulariae Ningpoensis): verbergt toxines, voedt Yin en 

verheldert bloed. 

-    Luo han Guo (Momordicae grosvenorii): helpt de bloedsuikerspiegel bij diabetici te 

verlagen. reageert op microbiële, virale en parasitaire infecties. 

-    Rehmannia-wortel (Radix Rehmanniae): verlicht zware menstruaties, verlaagt de 

bloeddruk, vertraagt koorts. Behandelt anemische aandoeningen en obstipatieproblemen. 

-    Oléo-gom-hars (Olibanum): antiseptisch, antiviraal, slijmoplossend. Het regenereert de 

huid en geneest. Het verlicht ook verzwering en kalmeert schimmelinfecties. Het stimuleert het 

zenuw- en immuunsysteem. Ten slotte vermindert het KNO en bronchiale congestie. 
 

 

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK : 

 • Alleen externe applicatie.  

• Nooit aanbrengen op open wonden, geïrriteerde huid of slijmvliezen.  

• Blijf uit de buurt van warmtebronnen.  

• Buiten het bereik van kinderen houden.  

• Niet van toepassing op kinderen jonger dan 7 jaar of zwangere vrouwen. 

 • Pas op, Natura Patch® is geen medicijn. Als de pijn aanhoudt, raadpleeg dan uw arts. 

Onderbreek nooit medische behandelingen. 

 • Om allergische reacties te voorkomen, is het raadzaam om een voorafgaande test uit te voeren 

met een paar cm2 monster. 

 

 

 

 

 

 



NATURA SPA 

 

Ingredienten :  

 

Zeolieten Kristallijne gesteenten : hebben een 

verbazingwekkend vermogen om zware metalen (cadmium, 

arseen, kwik, lood, ...) op te vangen en inert en niet-toxisch chloor te 

maken 

 

 

Witte keramiek is mineraal gesteente rijk aan calcium, ijzer, zink, magnesium, 

kalium, koper en selenium.  

Kaolien, witte klei, bekend om zijn ontgiftende werking op de huid.  

Zinkoxide (wit poeder) in apotheken gebruikt vanwege de antischimmel-, 

ontstekingsremmende, ontsmettende en helende eigenschappen. 

 

Toermalijn wordt gebruikt in schoonheidsbehandelingen voor het haar (negatieve 

ionenvoorraad). Het staat ook bekend om zijn effecten op de gezondheid en het welzijn. 

Het verbetert de bloedcirculatie en reguleert het hormonale functioneren, het 

zenuwstelsel, vermindert infecties en verhoogt het concentratievermogen. 

 

 

Hinoki's cederhoutspintrup kraal biedt, dankzij etherische oliën, een rustgevend en 

ontspannend effect op lichaam en geest 

 

 

Dankzij de NaturaSpa  

- kan je douchen met onthard water,  

- Bespaar je tot 30% water,  

- Verlaag je de consumptie van douchegel / shampoo 

- Masserend effect dankzij 247 gemicroperforeerde roestvrijstalen schijven 
 

Filter om de 6 maanden vervangen + 2 jaar garantie 

 

 

 

 

 

 
 


