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Deze presentatie is slechts ontwikkeld voor
educatieve doeleinden voor Members en bevat

informatie gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en
onderzoek. 

Regelgeving met betrekking tot toegestane claims
over probiotica en prebiotica zijn in de EU 
nog in ontwikkeling en daarom raden we je aan deze

presentatie niet voor marketingdoeleinden
te gebruiken.
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GEZONDHEID VAN DE 
DARMEN – EEN GROEIENDE
TREND

• De ondersteuning van de darmen en het 
spijsverteringssysteem is een groeiende 
gezondheidsprioriteit voor veel klanten 
wereldwijd 

• In belangrijke markten in Europa ontstaan 
nieuwe gewoonten waarbij de consumptie 
van prebiotische en probiotische
producten snel toeneemt



ONS SPIJSVERTERINGS-
SYSTEEM

Er komt veel meer kijken bij ons 
spijsverteringssysteem dan we 
misschien zouden denken. Het is 
een complexe set van organen
die in een schitterende harmonie 
samenwerken om meer te doen 
dan alleen het verwerken van 
voedsel1. 

1 Boland M. J Sci Food Agric. 2016 May;96(7):2275-83. 



Onze darmen bevatten triljoenen levende 
bacteriën,1 ook wel bekend als de 
darmmicrobiota, die helpen bij het uitvoeren van 
een verscheidenheid aan belangrijke functies, 
zoals:
 Verteren en extraheren van voedingsstoffen uit 

voedsel2

 Behoud van een goed functionerende darmwand3-5

 Reguleren van het normale functioneren van het 
immuunsysteem6-8

 Een belangrijke rol spelen in onze algehele 
gezondheid en mentaal welzijn9

 Positief beïnvloeden van onze cognitieve 
gezondheid10

1.Sender R et al. PLoS Biol. 2016 Aug; 14(8): e1002533
2.Boland M.. J Sci Food Agric. 2016 May;96(7):2275-83. 
3. Willemsen LEM et al. Gut. 2003 Oct; 52(10): 1442–1447
4.Goverse G. J Immunol 2017; 198:2172-2181
5.Schroeder BO et al.. Cell Host Microbe 23, 27–40.e7.
6.Yang W et al. Nat Commun. 2020 Sep 8;11(1):4457.
7.Meijer K et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010 Nov;13(6):715-21.
8.Zou, J et al. Cell Host Microbe 23, 41–53.e4.
9.Shreiner AB et al. Curr Opin Gastroenterol. 2015 Jan; 31(1): 69–75
10.Tooley KL. Nutrients. 2020 Sep 30;12(10):3009.



De hersen-darm as
• We hebben het vaak over een ‘onderbuikgevoel’ of ‘vlinders in onze buik’, 

gevoelens die in onze buik ontstaan en aantonen hoe onze buik en hersenen met 
elkaar in verbinding staan. Onderzoek toont aan dat de hersen-darm verbinding 
echt is en daarom vaak de hersen-darm as genoemd wordt1

• Er bevinden zich tussen de 200 en 600 miljoen neuronen in het eigen 
zenwustelsel van de menselijke darmen, wat gelijk is aan het aantal 
zenuwcellen in het ruggenmerg. Daarom is het niet verwonderlijk dat de darmen 
vaak het “tweede brein” genoemd worden2

• De darmflora produceert veel verschillende stoffen die rechtstreeks effect 
kunnen hebben op ontstekingen in de hersenen3,4

• Bacteriën in de darmen beïnvloeden de gezondheid van de hersenen, dus het 
ondersteunen van de gezondheid van je darmen kan ook de gezondheid van je 
hersenen verbeteren1,3,4

1.Cryan JF, et al. The Microbiota-Gut-Brain Axis. Physiol Rev. 2019;99(4):1877-2013.
2.Furness JB, et al. Adv Exp Med Biol. 2014;817:39-71. 
3.Galland L. J Med Food. 2014 Dec;17(12):1261-72. 
4.Cerovic M, et al. Front Aging Neurosci. 2019 Oct 18;11:284.



PROBIOTICA
• Probiotica zijn levende ‘goede bacteriën’ 

die, mits ze in voldoende hoeveelheden 
geconsumeerd worden, onze gezondheid 
ondersteunen, waaronder die van de 
darmen1-2

• Probiotica zoals de Lactobacillus- en
Bifidobacterium-stammen kunnen helpen de 
rijkdom en diversiteit van de darmmicrobiota
in balans te brengen3-4 

• Lactobacillus- en Bifidobacterium-stammen
zijn goed bestudeerd en de meest gebruikte 
probiotica

1. FAO/WHO (2002). Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. Available At: https://www.who.int/foodsafety/fs_management/en/probiotic_guidelines.pdf
2. Hill, C., et al. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 11, 506–514. 
3. Markowiak P, Śliżewska K.. Nutrients. 2017;9(9).
4. Li C, et al.. J Dairy Sci. 2020 Jul;103(7):5816-5829



Bifidobacterium lactis  HN019™Ingrediënt-spotlight 
Lactobacillus helveticus

• Lactobacilli zijn fermentatieve bacteriën1

• Verschillende studies hebben 
aangetoond dat L. helveticus effectief is
bij het bestrijden van infecties2-3

• Stammen die behoren tot de soort L. 
helveticus kunnen ook gunstige effecten 
hebben doordat ze de samenstelling van 
de darmflora positief te beïnvloeden4-5Lactobacillus helveticus

1. Hammes W. P., et al. The Prokaryotes, 2nd Edn, Vol. 2, eds Balows A., Trüper H. G., Dworkin M., Harder W., Schleifer K. H. (Berlin: Springer Verlag; ), 1536–1594
2. Wine,E. et al. FEMS Microbiol.Lett. 300,146–152.
3. Johnson-Henry,K.C.,et al. 2007). Cell.Microbiol. 9, 356–367.
4. Beganovic,J. et al Antonie Van Leeuwenhoek 100, 43–53.
5. Cavallini,D.C. et al. Lipids Health Dis. 10, 126.



Bifidobacterium lactis  HN019™Ingrediënt-spotlight  
Bifidobacterium lactis 
HN019TM

• B. lactis HN019 is een multifunctionele probiotische bacterie 
die van origine gevonden wordt in yoghurt geproduceerd in 
Nieuw-Zeeland

• Klinische studies hebben HN019 gelinkt aan voordelen 
zoals:
 Verhoging van gunstige goede bacteriën in de 

darmen (minimaal 1 miljard KVE)1 

 Verlaging van potentieel schadelijke 
darmbacteriën1 (minimaal 1 miljard KVE)

 Verlichting van maagklachten en ondersteuning van 
de beweeglijkheid van de darmen (minimaal 1 miljard 
KVE)2-3

 Verbeterd functioneren van het immuunsysteem (2 
miljard KVE)4

1.Ahmed M, et al. J Nutr. 11: 26-31.
2. Waller PA, et al. Scand J Gastroenterol. 9: 1057-1064.
3. Ibarra A, et al. Gut Microbes 11:1-16
4. Chiang B L, et al. Eur J Clin Nutr. 54: 849-855



PREBIOTICA 
• Prebiotica zijn stoffen die de goede bacteriën 

in onze darmen voeden en de slechte 
bacteriën helpen verminderen1

• Prebiotica zijn voornamelijk afkomstig van 
vezels, stoffen die ons lichaam niet kan 
verteren 

• De darmmicrobiota voedt zich met 
prebiotica en zet deze om in kleinere en zeer 
nuttige verbindingen in een proces dat 
fermentatie genoemd wordt1

1.Davani-Davari D,. Foods. 2019 Mar 9;8(3):92. 



Ingrediënt-spotlight
Bimuno® GOS

• Bimuno® is een unieke prebiotische vezel die (GOS) 
galacto-oligosacchariden bevat die worden verkregen uit 
lactose

• Als ze geconsumeerd worden, dan reizen deze vezels 
door ons spijsverteringssteem waar ze vervolgens 
goede bacteriën voeden en de groei ervan  
stimuleren1-6

• Op basis van klinische studies heeft het consumeren 
van Bimuno® GOS voordelen voor:
 Immuungezondheid (2,74 g GOS)1,3,4

 Stressverlichting (2,74 g GOS)7

 Cognitieve gezondheid (2,74 g GOS)7

 Gastrointestinale gezondheid (minimaal 1,37 g 
GOS)2,5,6,8 en preventie van gastrointestinale
infecties (2,74 g GOS)9,10

1. Vulevic J et al. J Nutr. 2013 Mar;143(3):324-31
2. Depeint F et al. Am J Clin Nutr. 2008 Mar;87(3):785-91
3. Vulevic J et al. Br J Nutr. 2015 Aug 28;114(4):586-95.
4. Vulevic J et al. Am J Clin Nutr. 2008 Nov;88(5):1438-46.
5. Huaman JW et al. Gastroenterology. 2018 Oct;155(4):1004-1007.
6. Silk DBA et al. Aliment Pharmacol Ther. 2009 Mar 1;29(5):508-18.
7. Schmidt K et al. Br J Nutr. 2016 Sep;116(5):798-804.
8. Vulevic J. et al. Neurogastroenterol Motil. 2018 Nov;30(11):e13440.
9. Drakoularakou et al. Eur J Clin Nutr. 2010 Feb;64(2):146-52
10. Hasle G et al. J Travel Med. 2017 Sep 1;24(5).



S

TEKENEN VAN EEN 
DARMSTELSEL UIT EVENWICHT

• Maagklachten – gasvorming, een opgeblazen gevoel, 
diarree en brandend maagzuur kunnen tekenen zijn 
van darmmicrobiota dat niet in evenwicht is1

• Verlangen naar suiker – suiker verlaagt het aantal 
goede bacteriën in je darmen waardoor er onbalans 
en verlangen naar suiker ontstaat, aangezien slechte 
bacteriën in de darmen zich voeden met suiker2,3

• Onbedoelde gewichtsveranderingen – darmen die 
niet in balans zijn, kunnen het vermogen van het 
lichaam om voedingsstoffen te absorberen, suiker te 
reguleren en vet op te slaan verminderen4-6

1.Greenwood-Van Meerveld B, et al. Handb Exp Pharmacol. 2017;239:1-16. 
2. Alcock J, et al. Bioessays. 2014 Oct;36(10):940-9. 
3. Satokari R. Nutrients. 2020 May 8;12(5):1348.
4. Singh RK, et al. J Transl Med. 2017 Apr 8;15(1):73.
5. Davis CD. Nutr Today. 2016 Jul-Aug;51(4):167-174. 
6. Jumpertz R, et al. Am J Clin Nutr. 2011 Jul;94(1):58-65. 



S

TEKENEN VAN EEN 
ONEVENWICHTIGE DARM

• Slaapstoornissen of vermoeidheid – een slechte diversiteit van de 
darmflora is in verband gebracht met frequente periodes van  ontwaken1-3

• Stress – heeft invloed op de bacteriën in de darmen, aangezien 
immuuncellen dienen als boodschappers die psychologische stress naar 
de darmen overbrengen, waar het vervolgens leidt tot ontstekingen in de 
darmen4

• Huidirritaties – Ontstekingen in de darmen veroorzaakt door slechte 
voeding kunnen leiden tot lekkage van bepaalde proteïnen die voor 
huidirritaties zorgen5

• Voedselintoleranties en overgevoeligheid voor voedsel – zijn een 
gevolg van moeilijkheden bij het verteren van bepaalde 
voedingsmiddelen, wat veroorzaakt kan worden door bacteriën van 
slechte kwaliteit in de darmen6,7

1. Smith RP, et al. Gut microbiome diversity is associated with sleep physiology in humans. PLoS One. 2019 Oct 7;14(10):e0222394. 
2. Nagy-Szakal D. et al. Microbiome 5, 44 (2017).
3. Wallis A, et al. J Transl Med. 2018 Feb 6;16(1):24. 
4. Madison A, Kiecolt-Glaser JK. Curr Opin Behav Sci. 2019 Aug;28:105-110. 
5. Salem I, et al. Front Microbiol. 2018 Jul 10;9:1459. 
6. Caminero A, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019 Jan;16(1):7-18. 
7. Shu SA, et al. Clin Rev Allergy Immunol. 2019 Aug;57(1):83-97. 



• Sport regelmatig en vermijd een suikerrijk dieet, aangezien suiker de slechte 
bacteriën in je darmen voedt1-4

• Regelmatige consumptie van bepaalde probiotica en prebiotica kan helpen 
buikklachten te verlichten, de gezondheid van het immuunsysteem en de 
cognitieve gezondheid te verbeteren, de hoeveelheden goede bacteriën in je 
darmen een boost te geven en te helpen bij de spijsvertering5-11

• Langdurige en regelmatige consumptie van probiotica en prebiotica kan helpen 
de conditie van je darmmicrobiota te verbeteren12

• Ga voor meer informatie naar: www.bioticmax.info

Hoe kun je evenwichtige en gezonde darmen behouden

1. Clarke SF, et al. Gut. 2014;63(12):1913-20.
2. Bressa C, et al. PLoS One. 2017;12(2):e0171352
3. Do MH, et al. Nutrients. 2018;10(6).
4. Zoetendal EG, et al. ISME J. 2012;6(7):1415-26.
5. Depeint F, et al. Am J Clin Nutr. 2008 Mar;87(3):785-91.
6. Vulevic J. et al. Neurogastroenterol Motil. 2018 Nov;30(11):e13440

7. Vulevic J et al. J Nutr. 2013 Mar;143(3):324-31
8.  Schmidt K et al. Br J Nutr. 2016 Sep;116(5):798-804.
9. Ahmed M, et al. J Nutr. 11: 26-31.
10. Ibarra A, et al. Gut Microbes 11:1-16
11. Chiang B L, et al. Eur J Clin Nutr. 54: 849-855
12. Li C, et al. J Dairy Sci. 2020 Jul;103(7):5816-5829



INTRODUCTIE VAN

Microbiotic 
Max

https://www.nutrivida.be/herbalife/supplementen/microbiotic-max/


Microbiotic Max is een 
voedingssupplement, dat 2 miljard 
levende ‘goede bacteriën’ per portie bevat 
en daarnaast prebiotische vezels. 

Het is special ontwikkeld om een 
combinatie van zowel ‘goede bacteriën’ 
als vezels te bieden die in harmonie 
samenwerken om jou darmen te helpen 
ondersteunen.

Wat is 
Microbiotic Max?



Kenmerken van Microbiotic Max
Bevat 2 miljard levende

goede bacteriën per 
portie

Levert
prebiotische

vezels
Vanillesmaak

Geen zoetstoffen, 
kleurstoffen of 

conserveringsmiddelen

27,10 
volumepunten

20 individuele zakjes per doos
om te helpen de kwaliteit van 

de levende bacteriën te
behouden

Rijk aan vezels,
2 g per portie

Glutenvrij

Geen
toegevoegde

suiker

Geen koeling
nodig



• Bevat een combinatie van prebiotische
vezels en probiotische ‘goede
bacteriën’ waarvan is aangetoond dat ze
de darmen levend bereiken

• Iedere portie bevat 2 miljard levende
‘goede bacteriën’: 
 1 miljard van Bifidobacterium lactis 

HN019
 1 miljard van Lactobacillus helveticus

R52

Voordelen van
Microbiotic Max 



• Rijk aan prebiotische vezels van Bimuno® 
GOS, welke helpen de ‘goede bacteriën’ in 
je darmen te voeden

• Beschikbaar in handige zakjes met poeder, 
waardoor het perfect is om overal mee 
naartoe te nemen

• De subtiele vanillesmaak zorgt ervoor dat 
je het gemakkelijk aan je favoriete F1 shake 
kunt toevoegen nadat je deze bereid hebt

Voordelen van
Microbiotic Max 



• Aangezien Microbiotic Max levende bacteriën 
bevat, kan blootstelling aan hoge temperaturen 
de levende bacteriën vernietigen en daardoor 
de effectiviteit beïnvloeden 

• We raden ten zeerste aan het alleen te 
consumeren met vloeistoffen bij een 
temperatuur lager dan 25 °C

• Vermijd bereiding tegelijkertijd met je shake, 
maar roer het er aan het eind doorheen, 
aangezien bereiding in de blender de effectiviteit  
van het product kan beïnvloeden 

Hoe je Microbiotic Max het 
beste kunt consumeren



2 heerlijke manieren om van 
Microbiotic Max te genieten

1 x 
100 ml 
water*

roeren & 
genieten!

=

*kouder dan 25 ºC

1 x Voeg toe aan je 
favoriete F1 shake* 

na bereiding!



Welzijn van binnenuit! 

Een schoonheidssupplement dat Verisol® P 
bevat waarvan wetenschappelijk is bewezen
dat het binnen 4 weken de elasticiteit van de 

huid verbetert en oogrimpels vermindert

Water* Roeren & 
genieten!

=
1 x 1 x 

*kouder dan 25 ºC



Microbiotic Max 
Een miljard redenen

om je goed te voelen! 


