Vitale celstofsynergieën
(de synergie tussen bepaalde
vitale stoffen zoals, vitamines
en andere micronutriënten)
voor de verzorging van de
lichaamscellen
Hoofdstuk 3
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Belangrijke functies van vitale celstoffen
Zonder vitamines en andere vitale celstoffen zijn zelfs eenvoudige
stofwisselingsprocessen ondenkbaar. De lichaamscellen hebben een regelmatige
toediening van vitale celstoffen nodig om aan de basisbehoefte te voldoen, alleen
dan kunnen de cellen hun taak zonder beperkingen verrichten en worden tekorten
voorkomen.

Belangrijke functies van
vitale celstoffen zijn:
▶ Beschikbaarstelling van bioenergie voor de celstofwisseling

Macrovoedingsstoffen

Microvoedingsstoffen

Celenergieproductie in
de mitochondriën

▶ Opbouw en stabilisering
van bindweefsel
Afbeelding: vezelrijk bindweefsel
(5000 maal vergroot)

▶ Bescherming van de cellen
tegen schade door vrije radicalen
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Vitale celstoffen vervullen
vitale functies als drager-moleculen
voor bio-energie:
Cellen winnen energie uit
macrovoedingsstoffen, die pas bij toevoer
van microvoedingsstoffen (vitale celstoffen)
omgezet en beschikbaar gesteld worden.
De productie van bio-energie vindt
plaats in de mitochondriën.
Terwijl de macrovoedingsstoffen als
brandstof (kolen) worden
beschouwd, vormen vitale celstoffen
(zie afbeelding) de ontsteking, zonder deze
kan bio-energie niet worden gewonnen en
beschikbaar gesteld.
De afbeelding hiernaast laat zien, dat
bepaalde vitale celstoffen vitale functies
als drager-molecule van bio-energie in de
stofwisseling van miljoenen cellen vervullen
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Opbouw en stabilisering van bindweefsel
Bindweefsel is een verzamelbegrip voor het bind- en ondersteuningsapparaat
van het hele lichaam. Daartoe behoren het bind-, kraakbeen- en botweefsel
evenals de harde substantie van tanden.
Beslissende vitale celstoffen voor de
bindweefselproductie zijn:
Vitamine C: stuurt de productie van
collageen in de celkern, vormt een
netwerk van collageenmoleculen
Lysine en proline: belangrijke
bouwstenen van collageen
Koper: Netwerkvorming van de
collageenmoleculen
Proteoglycanen en glucosaminen:
stabiliseren het weefsel als
bindweefselsubstantie, en liggen
tussen de collageenfibrillen.

Opbouw van het bindweefsel: Bindweefsel
geeft de weefsels en organen vorm en
stevigheid. Het is samengesteld uit
bindweefselcellen en een tussencelstof.
Collageenvezels zijn de meest voorkomende
vezelsoort die het lichaam stabiliteit en
stevigheid geven.
Stabiel bindweefsel is een belangrijke
beschermingsfactor tegen de uitbreiding van
ziekten. De natuurlijke stabiliteit en elasticiteit
wordt door een optimale productie van
collageen, elastine en andere bindweefselmoleculen bereikt. De vorming is afhankelijk
van een optimale voorziening van vitale
celstoffen, die regulerend werken op de
productie en dienen als bouwstof.
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Collageenvezels
Stabieler dan een staalkabel van dezelfde dikte
Collageenvezels hebben een soortgelijke stabiliserende functie als gewapend betonnen
dragers bij een wolkenkrabber. Miljoenen van deze biologische stabiliteit gevende
moleculen vormen het bindweefsel van het lichaam, de botten, de huid en de wanden
van onze bloedvaten.

Collageenvezels

De reden voor de enorme stabiliteit
van collageenvezels is hun structuur:
Net als bij een scheepstouw waarbij,
verscheidene kabels tot een stabiel
touw worden samengedraaid, worden
afzonderlijke strengen, aan elkaar geregen
aminozuren, ineengedraaid.

Afzonderlijke strengen worden in elkaar
gedraaid en door „bruggen“ met elkaar
verbonden. De brugverbinding is
afhankelijk van vitamine C.

Deze structuur, die uit drie afzonderlijke
strengen bestaat, wordt tripel helix
genoemd. Het resultaat is een maximale
stabiliteit.
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Celbescherming tegen schade
door vrije radicalen
Vitamine E

Bètacaroteen

Vitamine C

Andere
secundaire
plantaardige stoffen

Doorslaggevend voor een uitgebreide bescherming
is de synergetische samenwerking van antioxidanten

Een overmaat aan vrije radicalen leidt
tot zware cel-beschadigingen en een hoog
risico op ernstige ziektes.
Vitamines en andere vitale celstoffen
zijn nodige antioxidanten bij de bescherming
van de lichaamscellen tegen aanvallen van
vrije radicalen.
Een blootstelling van het lichaam aan
hoge radicaalbelastingen heeft een grotere
behoefte aan vitale celstoffen als gevolg

Antioxidanten zijn in staat, vrije radicalen te verdrijven en te neutraliseren door de
elektronen die ze afgeven zonder dat ze daarbij zelf in reactieve moleculen te veranderen.
Als „radicalenvangers“ remmen ze oxidatieve processen in het lichaam: ze verhinderen
de vorming van vrije radicalen, gaan de schadelijke werking tegen of elimineren
beschadigingen die door vrije radicalen zijn ontstaan.

Dr. Rath Education Services B.V.

Vitale celstofsynergieën
voor de dekking van de basisbehoefte
en verhoogde behoeftes
Belangrijke stap:
Basisvoorziening

Alle cellen van ons lichaam hebben
voor de celstofwisseling regelmatig
vitamines, mineralen, sporenelementen,
bepaalde aminozuren en andere
belangrijke voedingsstoffen nodig.

Grotere
behoefte

Afhankelijk van een jarenlang gebrek
in de basisvoorziening en te lage
aanvulling in situaties met een
verhoogde behoefte, brengen deze
sluipende tekorten vaak zwaarwegende
gevolgen met zich mee.

vitale celstoffen voor de
basisvoorziening van de
lichaamscellen en voor de
optimalisering van gezonde
celfuncties.

Aanvullende stap:
Speciale vitale celstofsynergiëen
voor de dekking van een hogere
behoefte, en als compensatie van
tekorten.
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