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DE TOEKOMST IS 
LIPOSOMAAL
Hoewel deze innovatieve technologie al volop  
ingezet wordt bij geneesmiddelen omwille van de 
betere absorptie, zijn liposomale supplementen een 
grote innovatie op vlak van voedingssupplementen. 

Dankzij de inkapselingstechnologie van liposomale 
supplementen breekt het maagzuur de actieve 
stoffen van het voedingssupplement niet vroeg- 
tijdig af. Zo wordt er gezorgd voor een meer 
gerichte en betere opname van de actieve stoffen 
door het lichaam.

Liposomale vitamines = superieure absorptie



HOE WERKT EEN LIPOSOOM?

Een liposoom is een minuscuul 
bolvorming blaasje, dat bestaat uit 

een of meerdere vetlagen. Deze vetla-
gen, ook wel fosfolipiden genoemd, zijn 
op dezelfde manier opgebouwd als de 
menselijke celmembranen waardoor onze 
cellen de liposomen niet als indringer maar 
als lichaamseigen herkennen. In de kern van 
het liposoom wordt een actieve stof inge-
bracht, dit kan een mineraal of vitamine zijn.

01. Door deze technologie op basis 
van inkapseling wordt de actieve 

stof niet vroegtijdig afgebroken wanneer 
het voedingssupplement door het lichaam 
reist. Zo kan het supplement intact de 
dunne darm bereiken om daar opgenomen 
te worden in de bloedbaan. Eenmaal in de 
bloedbaan wordt het liposoom naar de 
cellen getransporteerd.

02. De actieve stof wordt vervolgens 
losgelaten in de cel. De vetzuren 

in de fosfolipiden worden gebruikt om de 
celwand te herstellen en vernieuwen, zodat 
er niks van het liposoom verloren gaat.

03.



VOORDELEN VAN 
LIPOSOMALE 
SUPPLEMENTEN

Geen vroegtijdige afbraak in het 
maagdarmkanaal.

Liposomale supplementen worden  
snel en doeltreffend naar de cellen  
toe getransporteerd.

Een optimale absorptie op celniveau. 
Dankzij de vergelijkbare structuur tussen 
het liposoom en het celmembraan 
kunnen de actieve bestanddelen perfect 
worden opgenomen, zonder verlies van 
de actieve bestanddelen.

Liposomale supplementen zijn maag-  
en darmvriendelijk, uiterst geschikt  
voor patiënten met gevoelige darmen  
of maag.



VOOR WIE ZIJN 
LIPOSOMALE 
SUPPLEMENTEN?

• Voor iedereen die op zoek is naar een  
hoogwaardig voedingssupplement dat  
goed opgenomen wordt door het lichaam.

• Voor wie een tekort wil aanvullen.

• Voor wie de balans wil herstellen bij 
bepaalde onevenwichten.

• Voor wie alles wil halen uit wat vitaminen, 
mineralen of andere natuurlijke stoffen te 
bieden hebben.



OVER DE VORM

Liposomale supplementen bestaan voornamelijk in 

vloeibare vorm. Wij kiezen echter voor de droge vorm  

van liposomale supplementen, waarbij geen hoge 

druk, verhitting of chemicaliën zijn gebruikt tijdens 

de productie. Dit garandeert een kwalitatief hoog-

staand product, met volgende voordelen: 

• Ongekend hoge biologische beschikbaarheid door superieur 
transport.

• Enkel pure ingrediënten, geen synthetische kleur-, geur- en 
smaakstoffen of conserveermiddelen.

• Natuurlijke productiemethode waardoor de werkzame stof 
intact blijft.
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LIP-O-MAGNESIUM

Magnesium is een mineraal dat onder andere nodig is voor de 
overdracht van zenuwprikkels en een goede werking van de spieren. 
Tevens draagt het bij tot een energieleverend metabolisme en een 
vermindering van de vermoeidheid.

Over LIP-O-MAGNESIUM

• Zeer hoge biologische beschikbaarheid.

• Bevat enkel pure ingrediënten zonder toevoegingen.

• Natuurlijke liposomen volgens LipoCellTech™.

• Gegarandeerd vrij van: gluten, soya, lactose, GMO, conserverings-
middelen, synthetische kleur-, geur-, en smaakstoffen.

Gebruiksaanwijzing

Dagelijks twee capsules met water innemen, bij een maaltijd of zoals 
geadviseerd. Kinderen vanaf 10 jaar: één capsule per dag.
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Per 2 capsules  

Magnesiumcitraat 600 mg 
waarvan magnesium 90 mg 
LipoCellTechTM liposomaal 
mengsel (fosfolipiden) 550 mg



LIP-O-VITAMINE D

Een combinatie van vitamine D3 en K2 draagt bij tot de instandhou-
ding van normale botten (vitamine D&K), en ondersteunt de  
goede werking van het immuunsysteem (vitamine D).

Over LIP-O-VITAMINE D

• Zeer hoge biologische beschikbaarheid.

• Bevat enkel pure ingrediënten zonder toevoegingen.

• Natuurlijke liposomen volgens LipoCellTech™.

• Gegarandeerd vrij van: gluten, soya, lactose, GMO,  
conserveringsmiddelen, synthetische kleur-, geur-,  
en smaakstoffen.

Gebruiksaanwijzing

Dagelijks één capsule met water innemen, bij een maaltijd of  
zoals geadviseerd. Kinderen vanaf 10 jaar: 1/2 capsule per dag.
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Per 1 capsule  

LipoCellTechTM liposomaal mengsel 142 mg 
(fosfolipiden) LipoCellTechTM 
Vitamine K2 (MK-7) 60 µg  
Vitamine D3 (Vegan) 18 µg

D3 + K2



Per 1 capsule  

LipoCellTechTM liposomaal mengsel 142 mg 
(fosfolipiden) LipoCellTechTM 
Vitamine K2 (MK-7) 60 µg  
Vitamine D3 (Vegan) 18 µg

LIP-O-VITAMINE C

Vitamine C is betrokken bij vele biologische processen in ons lichaam. 
De antioxidantfunctie van vitamine C is onder meer van belang voor 
het behoud van gezonde cellen en weefsels en de goede werking van 
het immuunsysteem. Vitamine C draagt ook bij tot vermindering van 
de vermoeidheid, en tot een normaal energieleverend metabolisme.

Over LIP-O-VITAMINE C

• Zeer hoge biologische beschikbaarheid.

• Bevat enkel pure ingrediënten zonder toevoegingen.

• Natuurlijke liposomen volgens LipoCellTech™.

• Gegarandeerd vrij van: gluten, soya, lactose, GMO, conserverings-
middelen, synthetische kleur-, geur-, en smaakstoffen.

Gebruiksaanwijzing

Dagelijks twee capsules met water innemen, bij een maaltijd of zoals 
geadviseerd. Kinderen vanaf 10 jaar: één capsule per dag.
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Per 2 capsules  

Vitamine C (ascorbinezuur) 600 mg
LipoCellTechTM liposomaal mengsel 560 mg
(fosfolipiden)/LipoCellTechTM 



SPECIFIEKE  
TOEPASSINGEN
Naast de traditionele indicaties gelinkt aan vitamine 

C, vitamine D en magnesium, zijn onze liposomale 

voedingssupplementen door hun superieure absorp-

tie uitermate geschikt in volgende gevallen: 

• Voor patiënten die last hebben van diarree bij opname  
van hoge dosissen magnesium of vitamine C.

• Voor ouderen en patiënten met gevoelige darmen.

• Bij herstel na breuken of operaties wanneer hoge dosissen 
vitamine C aan de orde zijn.

• Wanneer suppletie van meerdere mineralen tegelijkertijd 
vereist is, en er geen concurrentie op het opnameproces 
mag optreden, bijvoorbeeld zink- en magnesiumsuppletie.



• Om sportprestaties te ondersteunen, in geval van nood aan 
hoge dosis magnesium.

• Voor betere nachtrust in geval van tekort aan magnesium, 
vitamine C of vitamine D.

• Voor mensen met een maagverkleining, bij wie de spijsver-
tering niet meer naar behoren werkt en bepaalde voedings-
stoffen niet meer goed omgezet en opgenomen worden in 
het lichaam waardoor tekorten onstaan.





GETUIGENISSEN

“Omwille van gezondheids- 
redenen werd mij aangeraden  

om regelmatig antioxidanten in 
kuurvorm in te nemen. Sinds ik 

LIP-O-VITAMINE C ontdekt heb, 
slaap ik veel beter en word ik de 

volgende ochtend  uitgerust  
wakker. Dat maakt de aanvang  
van mijn dag een stuk leuker!” 

“Door een verkeersongeval  
met mijn fiets liep ik een zware  

polsbreuk op. Mijn arts raadde me 
aan om te starten met het inne-

men van liposomale vitamine C, om 
complicaties en chronische klachten 
te voorkomen. Het genezingsproces 

verliep erg vlot, en ondertussen  
durf ik me zelfs opnieuw met de  

fiets in het verkeer  
te begeven.”

“Na mijn burnout was ik  
overdag vaak moe en had ik 

last van krampen. Sinds ik 
LIP-O-MAGNESIUM neem, ben 

ik minder vermoeid overdag, 
heb ik geen krampen meer in 

mijn onderbenen en slaap  
ik ook beter.”

C. Marie, 56 jaar

Dirk, 42 jaar

Patricia, 56 jaar
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LIP-O-MAGNESIUM  CNK 4522-827

LIP-O-VITAMINE D  CNK 4522-819

LIP-O-VITAMINE C  CNK 4522-801

Producten verkrijgbaar in de apotheek en parafarmacie.
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