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www.ultraprevent.com

DR. OTTO WARBURG  
(1883-1970)
In de twintiger jaren van de vorige eeuw 
heeft arts, fysioloog en Nobelprijswinnaar 
Otto Warburg reeds de primaire oorzaak 
van onze welvaartsziekten, met name 
kanker, ontdekt. Volgens zijn onderzoeken 
is de primaire oorzaak van kanker een 
zuurstoftekort in de cellen van rond de 35%.

Er zijn vele andere secondaire oorzaken zoals asbest, straling, 
roken, stress en vooral de voeding (of vulling) die we eten. 
Andere percentages tekort aan zuurstof in de cellen kunnen 
leiden tot andere welvaartsziekten. Volgens dr. Otto Warburg zijn 
hartaanvallen, spierziekten, en dergelijke allemaal een gevolg 
van een tekort aan zuurstof. Gezonde cellen krijgen de meeste 
energie door zuurstof te gebruiken in een proces dat respiratie of 
celademhaling genoemd wordt. Als een cel niet voldoende zuurstof 
krijgt kunnen er allerlei ziekten optreden.

ZUURSTOFTEKORT
Eén van de redenen van zuurstoftekort is volgens Dr. Otto Warburg 
dat we te weinig goede vetten binnenkrijgen. De meeste vetten die 
wij middels ons (verpakte) voedsel, koekjes, patat, maar ook het 
vlees dat wij thuis bakken in bepaalde oliën binnenkrijgen, bevatten 
transvetten: de geraffineerde (bewerkte) vetten. Deze transvetten 
zijn de oorzaak, aldus dr. Warburg, dat er onvoldoende zuurstof naar 
onze cellen kan worden getransporteerd met alle gevolgen van dien.
Vanaf midden vorige eeuw is ons voorgehouden om vooral minder 
vet te eten, bijvoorbeeld geen roomboter of het vlees in reuzel 
bakken, maar margarines, hetgeen transvetten zijn.

Wat dr. Otto Warburg al had gesteld n.a.v. zijn vele onderzoeken is dat 
het decennia duurt voordat zuurstoftekort in de cellen zich openbaart 
als ziekten. Alhoewel het de laatste decennia steeds sneller gaat: denk 

aan kinderen die ziekten krijgen die vroeger 
alleen bij ouderen geconstateerd werden, 
maar ook volwassenen vallen eerder ten prooi 
aan welvaartsziekten.

<-  Lees meer in dit boek. Download de 
Nederlandse versie gratis via: De informatie in deze folder is bedoeld als algemene ondersteuning en ter optimalisering van 

de gezondheid en is niet bedoeld om aan te zetten tot zelfdiagnose of zelfhulp of om de plaats 
in te nemen van de hulp van uw arts of gezondheidsdeskundige. Een voedingssupplement kan 
een evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl niet vervangen. Raadpleeg voor gebruik een 

deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of medicijngebruik.

www.ultraprevent.com Unieke combinatie van 
zuurstofdragers,  

mineralen en ontgifters
Ondersteun je gezondheid met het 

Ultra Prevent® programma

Ultra Prevent® wordt geleverd door:

Ultra Prevent® heeft drie producten samengesteld:
1)  Om weer gezonde vetten binnen te krijgen: een wetenschappelijk 

ontwikkelde blend van zes oliën, allen biologisch en met de 
juiste verhouding omega 3, 6 en 9 vetzuren. Laat je transvetten 
in je voeding achterwege, dan kan deze mix van oliën het 
zuurstoftransport naar de cellen weer bevorderen. 

2)  Ultra Prevent® Vita Minerals is een krachtige mineralenmix, 
omdat we door de verarmde landbouwgrond te weinig 
(essentiële) mineralen binnenkrijgen. 

3)  Als laatste is er - op basis van een ruim 100 jaar oude formule - 
een ontgifter samengesteld om chemicaliën af te voeren uit het 
lichaam.

www.ultraprevent.com

Unieke combinatie van zuurstofdragers, mineralen en 
ontgifters ter ondersteuning van de gezondheid.
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Plantaardige Primaire  
Essentiële Vetzuren®, 
plus GLA

Inname hiervan is de ideale manier om je lichaam de elementaire, 
essentiële vetzuren te leveren. Deze Primaire Essentiële Vetzuren/
Oliën ofwel PEO’s kan je lichaam niet zelf aanmaken, terwijl 
deze onmisbaar zijn voor alle lichaamscellen. Is er in je lichaam 
een tekort aan primaire essentiële vetzuren, dan merk je dit aan 
een constant hongergevoel. Zie het als een alarmsignaal van je 
lichaam: dit blijft voortdurend vragen naar de kostbare essentiële 
vetzuren. Het eten van voedsel dat deze vetzuren bevat is dus 
noodzakelijk. Maar helaas is veel voedsel in meer of mindere mate 
bewerkt. Hierdoor is een groot deel van de aanwezige essentiële 
vetzuren onherstelbaar beschadigd, geneutraliseerd of verwijderd. 

Door chemische bewerking en verhitting onder hoge temperatuur 
worden primaire essentiële vetzuren en andere onverzadigde 
vetzuren/oliën omgezet in transvetten en geharde oliën. Deze zijn 
ongezond voor je en kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Veel mensen 
krijgen een ‘overdosis’ aan schadelijke transvetten binnen, en 
niet genoeg onbewerkte primaire essentiële vetzuren. Vermijd 
transvetten zoveel mogelijk én suppleer de gezonde vetten.

- wetenschappelijk ontwikkeld
- primaire vorm, geen derivaten 
- geen GMO
- geen visolie 
- GMP 
- 100% biologisch en glutenvrij 
- veilig voor alle leeftijden 
- makkelijk in te nemen 
- 120 capsules = 1 maand

- wetenschappelijk ontwikkeld 
- organisch gebonden 
- gecheleerd 
- optimaal opneembaar 
- geen kunstmatige toevoegingen 
- 100% biologisch en glutenvrij 
- vegetarische capsules 
- makkelijk in te nemen 
- 60 capsules = 1 maand

- wetenschappelijk ontwikkeld 
- optimaal opneembaar 
- geen kunstmatige toevoegingen 
- 100% biologisch 
- glutenvrij 
- vegetarische capsules 
- makkelijk in te nemen 
- 30 capsules = 1 maand

Uitgekiende mix van  
essentiële mineralen

Inname hiervan is een effectieve manier om een aantal essentiële 
mineralen in je lichaam aan te vullen. Lang geleden kregen wij 
deze minerale stoffen dagelijks binnen via onze voeding, maar 
door commerciële landbouw zijn vele essentiële mineralen niet 
of nauwelijks meer aanwezig in het voedsel. In combinatie met 
gezonde voeding biedt Vita Minerals jou alle essentiële mineralen 
die je nodig hebt.

Mineralen zijn technisch gezien co-enzymen; ze zorgen voor een 
effectievere werking van vitaminen. Mineralen en vitaminen 
zijn cofactoren. Dit houdt in dat zij er samen voor zorgen dat de 
biochemische reacties in het lichaam tot wel 1.000.000 keer effec-
tiever verlopen. Helaas geven veel mensen geld uit aan vitaminen, 
zonder daarbij aandacht te besteden aan essentiële mineralen. Ons 
lichaam kan deze mineralen niet zelf aanmaken, dus net als vitami-
nen moeten deze afkomstig zijn uit onze voeding. De overmatige 
en onnatuurlijke bebouwing en bewerking van landbouwgrond 
maakt inname van een goed mineralensupplement belangrijker 
dan de inname van een vitaminepreparaat.

Uniek en ontgiftend 
kruidensupplement

We worden er allemaal dagelijks aan blootgesteld: luchtvervui-
ling, bestrijdingsmiddelen in de bodem, zwaar bewerkte oliën en 
voedseladditieven. Dit alles is bijna niet te vermijden, zelfs niet 
als je biologische producten gebruikt. De gifstoffen belanden in 
meer of mindere mate in ons lichaam, daar is geen ontkomen aan. 
Ze zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen de oorzaak zijn 
van moeheid, futloosheid en uiteenlopende allergieën. En deze 
zaken kunnen weer leiden tot andere gezondheidsklachten. We 
hebben het ‘geluk’ dat de natuur ons een manier heeft gegeven 
om opeenstapeling van deze moderne gifstoffen in ons lichaam 
tegen te gaan.

De formule Detox Herbs is afgeleid van de Essiac™-formule, een 
beproefd mengsel dat al ruim 100 jaar wordt gebruikt door de 
Iroquoi en Ojibwa indianen. De formule werkt op het niveau van 
de cel en draagt bij aan optimalisering van alle lichaamsfuncties, 
doordat de schadelijke effecten van gifstoffen worden gemini-
maliseerd. Detox Herbs bevat kliswortel, schapenzuring, cat’s 
claw-bast, rode iep-bast en Russische rabarber.
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