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SAMENSTELLING per 4 capsules

  % VWR*
Totaal plantaardige sterolen 546 mg -

waarvan Bêta-sitosterol 420 mg -
Poeder van Opuntia fi cus indica 640 mg -

waarvan vezels 240 mg -
Vitamine C 120 mg 150
OPC (Oligomerische Proanthocyanidinen) 6 mg -
Anthocyanen 3 mg -
*Voedingswaardereferenties.

PRESENTATIE

Potje met 100 capsules. CNK : 2214-294

INGREDIËNTEN

Opuntia poeder (Opuntia ficus-indica Mill.), plantaardig ste-
rolen van dennen (Pinus sylvestris L.), antiklontermiddelen: 
magnesiumtrisilicaat, stearinezuur, plantaardig magne-
siumstearaat; vitamine C, extract van vijnstok (Vitis vinifera 
L.) [sulfieten ]. Capsule: visgelatine, kleurstoff: ijzeroxide.

INDICATIES

In het kader van een aangepast dieet draagt ERGYSTÉROL bij tot een beter lipidenevenwicht dankzij de werkzame 
bestanddelen die:

•   De opname en de verwerking van cholesterol ter hoogte van de enterohepatische cyclus verminderen,
•  De opname van vetten verminderen en gewichtsverlies bevorderen,
•  Deelnemen aan de cardiovasculaire bescherming.

LIPIDENEVENWICHT
ERGYSTÉROL, origineel voedingssupplement, combineert fytosterolen met vijgcactus (Opuntia ficus indica), met bewezen 
gunstige effecten op respectievelijk de opname van cholesterol en de opname van vetten. Voor een preventieve 
werking op de cholesteroloxidatie werden belangrijke antioxidantia (vitamine C, OPC (oligomerische proanthocyanidinen) 
en anthocyanen) aan deze formule toegevoegd.

ERGYSTÉROL

Allergie voor één 
van de bestanddelen

Gelijktijdige inname van 
cholesterolverlagende 

middelen

AANBEVOLEN GEBRUIK

Tijdens de maaltijd innemen.
Geen voedingssupplement op basis van essentiële vetzuren tijdens dezelfde maaltijd innemen.
 • Aanvalsfase: 4 capsules per dag.
 • Onderhoudsfase: 2 tot 3 capsules per dag.
Kuren van 2 tot 3 maanden.

• De consumptie van meer dan 3 g toegevoegde fytosterolen moet vermeden worden.

Kinderen 
< 12 jaar

Sitosterolemie
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Fytosterolen

Fytosterolen zijn lipofiele bestanddelen die men terugvindt 
in plantaardige oliën, zaden, noten, mais, bonen. De gemid-
delde opname via de voeding bedraagt 200 tot 300 mg per 
dag (tot 450 mg bij vegetariërs).

Uitgebreid onderzoek toont aan dat de inname van fytosterolen 
tot een significante vermindering leidt van de cholesterols-
piegel en de LDL-cholesterolspiegel(2, 3).
De EFSA (European Food Safety Authority) bevestigt in een 
advies van juli 2008 het verband tussen de inname van 
fytosterolen, de verlaging van de cholesterolspiegel en het 
risico op (coronaire) hartaandoeningen(4).
Fytosterolen worden goed verdragen door het organisme, 
ook op lange termijn. De licht verminderde opname van 
carotenoïden kan gecompenseerd worden door de consump-
tie van fruit en groenten (kiwi, wortelen…).

Voornaamste werkingsmechanisme: ter hoogte van de darm 
binden de fytosterolen zich aan cholesterol. Ze verlagen zo 
de absorptie en reabsorptie ervan (doorbreken van de ente-
rohepatische cyclus) en verhogen de synthese van galzouten. 
Een recente studie toont aan dat een cholesterolrijke voeding 
de werkzaamheid van de fytosterolen niet beïnvloedt, wat op 
het bestaan van andere werkingsmechanismen zou wijzen 
(onderdrukking van cholesterolesterase, cokristallisatie 
met cholesterol) (5).

Essentiële antioxidantia

Vitamine C
Vitamine C beperkt door haar antioxiderend vermogen de 
oxidatie van LDL-cholesterol en bevordert de bescherming 

van het vaatendotheel. Tekort aan vitamine C verhoogt 
het risico op een hartaanval met een factor 3,5.

Vitamine C stimuleert daarnaast de leversynthese van 
cytochroom P450, dat betrokken is bij de omzetting van 
cholesterol in galzuren, en bevordert de verlaging van de 
cholesterolspiegel.

OPC en anthocyanen
De OPC zijn afkomstig van de wijnstok en binden de vrije 
radicalen. Ze voorkomen de lipidenperoxidatie verantwoor-
delijk voor atherogenese. Ze beperken in combinatie met de 
anthocyanen de ontsteking en de capillaire permeabiliteit 
en nemen deel aan de cardiovasculaire bescherming.

Opuntia ficus indica

De vijgcactus (Opuntia ficus indica) is een cactus die tra-
ditioneel in Mexico en Zuid-Europa wordt gegeten omwille 
van zijn hoge concentratie aan vezels en mineralen.

Verschillende klinische studies hebben aangetoond dat het 
dagelijkse verbruik ervan de LDL-cholesterolspiegel en 
de triglyceridenspiegel verlaagt(6,7) en de excretie van 
vetten bevordert.

Opuntia bevat twee complementaire vezels die zich aan 
de vetstoffen binden en hun opname beperken: de 
onoplosbare vezels vormen hydrofobe bindingen met 
de vetten in de voeding in het bovenste gedeelte van de 
maag en voorkomen de invloed van de pancreaslipasen; de 
oplosbare polysacharide vezels vormen een stabilise-
rende gel (de opname van vetoplosbare vitaminen A en E 
wordt daarentegen niet beïnvloed).

Cardiovasculaire preventie

Met meer dan 50% van de sterfgevallen zijn atherosclerose en de pathologische gevolgen ervan de belangrijkste  
doodsoorzaak in de industrielanden. Welnu, de lipidenhypothese is al ruim 50 jaar de overheersende theorie voor de  
pathogenese van atherosclerose: de oxidatie van LDL-cholesterol bevordert de vorming van atheroomplaques.
Cholesterol (1) wordt voor ⅓ via de voeding aangevoerd (gemiddeld 300 mg per dag), de overige ⅔ wordt gesynthetiseerd 
vanuit acetaat door de levercellen.

Sesamolie Edamame Bonen Spruiten Pijnboompitten Asperge Avocado Pompelmoes Aardbei

15 ml of  
1 eetlepel 1 kop ⅓ kop 1 kop ¼ kop ½ kop ¼ vrucht ½ kop 1 kop

118 mg 90 mg 71 mg 68 mg 59 mg 32 mg 32 mg 20 mg 18 mg

Gehalte aan fytosterolen van enkele voedingsmiddelen


