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Abstract
Elevated fatty acid binding proteins (FABP) may play a role in obesity and co-morbidities. The role of nutritional interventions in modulating these levels
remains unclear. The aim of this post hoc study was to determine the effect of overweight (OW) on FABP4 and FABP5 in boys in relation to indices of
adiposity, insulin resistance and inflammation, and to investigate the effects of a 6-month supplementation with an encapsulated fruit and vegetable juice
concentrate (FVJC) plus nutritional counselling (NC) on FABP levels. A post hoc analysis of a double-blind, randomised, placebo-controlled study of
children recruited from the general paediatric population was performed. A total of thirty age-matched prepubertal boys (nine lean and twenty-one
OW; aged 6–10 years) were studied. Patients received NC by a registered dietitian and were randomised to FVJC or placebo capsules for 6 months.
FABP4, FABP5, glucose, insulin, homeostasis model assessment-insulin resistance (HOMA-IR), glucose-induced acute insulin response (AIR), lipid-
corrected β-carotene (LCβC), adiponectin, leptin, high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), IL-6 and body composition by dual-energy X-ray absorp-
tiometry were determined before and after the intervention. FABP were higher (P< 0·01) in the OW v. lean boys and correlated directly with HOMA-IR,
abdominal fat mass (AFM), hs-CRP, IL-6, and LCβC (P< 0·05 for all). FABP4 was associated with adiponectin and AIR (P < 0·05). FVJC plus NC
reduced FABP4, HOMA-IR and AFM (P < 0·05 for all) but not FABP5. OW boys showed elevated FABP4 and FABP5, but only FABP4 was lowered
by the FVJC supplement.
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Childhood nutrition plays a significant role in the management
of obesity and related co-morbidities such as CVD and type 2
diabetes mellitus. Alterations and/or deficiencies in lipophilic
micronutrients may contribute to the excess accumulation of
intra-abdominal adipose tissue and dysregulation of carbohy-
drate and lipid metabolism(1,2). Fatty acid binding proteins
(FABP) are members of a highly conserved tissue-specific
family of cytosolic lipid chaperones expressed in adipocytes
and macrophages(3) that may contribute to the regulation of
energy metabolism, insulin resistance and inflammation by

activating nuclear receptors such as retinoic acid receptors
and PPAR(4). FABP are also implicated in the cellular uptake
and transport of lipophilic micronutrients that integrate meta-
bolic and inflammatory responses involved in obesity-related
diseases(5,6). In animal models, FABP4 deficiency protects
against the development of insulin resistance, inflammation,
diabetes and atherosclerosis in both genetic and dietary
forms of obesity(7,8). In adult humans, decreased FABP4
expression is associated with lower TAG and reduced risk
for CVD and type 2 diabetes mellitus(9). While elevated levels

Abbreviations: AIR, acute insulin response; FABP, fatty acid binding protein; FVJC, fruit and vegetable juice concentrate; NC, nutritional counselling; OW, overweight.
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A B S T R A C T

There is continuously accruing evidence to suggest the health benefits of consuming fruits and

vegetables. Food supplements may represent an effective and acceptable method to deliver a way of

providing bioactive compounds to consumers. The aim
 of this work was to characterize the (poly)

phenolic composition of three plant-based food supplements designed to integrate and increase the daily

intake of dietary phenolics. The supplements are blends of berries, fruits, or vegetables made from
 a total

of 36 different edible food plants. The best conditions for phenolic extraction were assessed and the total

phenolic content of each supplement was estimated (it ranged from
 50 to 176 mg/g powder). The analysis

of the three supplements by uHPLC–MSn allowed to tentatively identify in all 119 (poly)phenolic

compounds belonging to different classes, namely ellagitannins, gallotannins, dihydrochalcones, flavan-

3-ols including proanthocyanidins, flavanones, flavones, flavonols, anthocyanins, hydroxybenzoic acids,

hydroxycinnamic acids, phenylethanoids, and lignans. The contribution of these food supplements to the

daily intake of (poly)phenolic compounds and, in turn, the potential contribution of such intake to health

were discussed.

ã
 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

High consumption of plant based foods is recommended in

dietary guidelines worldwide [1]. Their high daily intake promotes

human health, playing an important role in prevention of chronic

diseases [2]. The consumption of 5 portions or at least 400 g of

fruits and vegetables daily is the ideal target for many national

nutrition societies and public policies [1,3]. The amount of daily

plant based food has been associated with a reduction in all-cause

mortality [4], a reduction in hypertension, coronary heart disease

and stroke risk [2], and a decrease in overall cancer risk [5], with

specific effects on colorectal [6], esophageal and gastric cancer [7].

In addition, the consumption of fruits and vegetables has been

proven
 to reduce the risk of certain eye diseases, dementia,

osteoporosis, and metabolic diseases like type II diabetes [8,9].

The nutritional relevance of fruits, vegetables and their derived

products seems to be linked to a range of micronutrients and non-

nutrient bioactive compounds, including phytochemicals such as

(poly)phenolic compounds and carotenoids, vitamins (mainly

vitamin C, folate, and provitamin A), minerals as potassium,

calcium, and magnesium, and dietary fibre [10,11]. Among them,

(poly)phenolic compounds are maybe the most investigated

components in plant foods. They are principally represented by

phenolic acids, flavonoids, and tannins [11] and their dietary intake

has been related to beneficial health effects, including reduction of

inflammation, hypertension, and risk of cardiovascular diseases,

neurodegenerative diseases and cancer [12,13]. This fact turns

likely this wide class of plant compounds into the best candidates

to justify the benefits associated with plant-based diets.
Consumers are becoming more aware of the importance of

consuming a healthy diet due to health promotion and are inclined

to buy products rich in bioactive compounds [14]. Among other

reasons, lifestyle changes and consumer health demands have

boosted the market of plant-based nutraceuticals and food

supplements in recent years. These products represent new
 ways
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Epidemiologisch onderzoek toont aan dat groenten 
en fruit een belangrijke rol spelen de gezondheid te 
behouden. Anderzijds konden grootschalige inter
ventieonderzoeken met enkelvoudige, gefragmen
teerde en soms hoog gedoseerde voedingsstoffen 
zoals vitaminen deze positieve resultaten niet repro
duceren zoals op basis van epidemiologisch onder
zoek verwacht zou worden. Integendeel: veel van  
deze vitaminestudies suggereerden zelfs negatieve en 
schadelijke ef fecten.  

De kennis van vandaag de dag impliceert dat een 
significant samenspel van micronutriënten, waaron
der duizenden fytonutriënten, verantwoordelijk is 

voor de beschermende rol van groenten en fruit Dit 
inzicht leidde zo’n 20 jaar geleden tot de ontwikkeling 
van Juice PLUS+. Het sap en de pulp van geselecteer
de soorten groenten en fruit, aangevuld met andere 
natuurlijke ingrediënten, vormt de basis voor Juice 
PLUS+ om dit geheel aan micronutriënten in optima 
forma te voorzien. Juice PLUS+ biedt een authentiek 
alternatief voor kenmerkende voedingssupplemen
ten.
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Juice PLUS+ bevat de essentiële ingrediënten van  
sap en pulp van geselecteerde groenten en fruit in 
gedroogde vorm. Fruit (appel, sinaasappel, ananas, 
acerola kers, perzik, papaja, pruim, dadel en rode biet), 
bessen (concord druif, granaatappel, blauwe bosbes, 
braambes, vlierbes, framboos, veenbes, aalbes, bos
bes, cacaopoeder, artisjok en gember) en groenten 
(wortel, peterselie, biet, broccoli, boerenkool, kool,  
tomaat, spinazie en knoflook), welke werden gese
lecteerd vanwege hun hoge gehalte aan voedings
stoffen, vormen de basis van het product en zijn  
belangrijke bronnen voor natuurlijke antioxydanten 
em microvoedingsstoffen.

Als voorbeeld voor de hoge voedingswaarde zijn 
de opvallend hoge polyphenolconcentraties in Juice 
PLUS+ vermeld, die bij 50176 mg/g poeder liggen 
(Bresciani en medewerkers Universiteit Parma, Italie). 
Polyphenol zoals b.v. tannine en flavonoide worden in 

verbinding gebracht met een risicoreducering van 
ontstekingen, hoge bloeddruk, cardiovasculare en 
neurodegeneratieve ziekten en kanker.

Het merendeel van de groenten, fruit en bessen 
die in Juice PLUS+ worden gebruikt, worden geteeld 
in NoordAmerika. Andere oogstgebieden liggen in 
ZuidAmerika en Midden en NoordEuropa. 

Het doel van het gehele productieproces – van  
de oogst en het persen van het sap tot het drogen  
en de verdere verwerking – is ervoor te zorgen dat de 
fytonutriënten zo goed mogelijk worden behouden.

Dit wordt bereikt door optimalisering van alle  
processen en door een gepatenteerd droogproces 
dat volledig op dit doel is afgestemd.

HET PRODUCT

PRODUCTIEPROCES
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.com

Tijdens productie, verpakking en verspreiding van  
Juice PLUS+ producten, worden de hoogste kwa
liteits en veiligheidsnormen in acht genomen. 

Dit garandeert dat de klant een kwalitatief hoog
waardig en veilig product ontvangt.

Om dit te bereiken vinden er regelmatige inspec
ties van de productiefaciliteiten plaats om te garande
ren dat deze aan alle voorschriften van de landen waar 
Juice PLUS+ op de markt wordt gebracht voldoen. Dit 
omvat ook certificering wat betreft naleving van de 
toepasselijke Good Ma nufacturing Practice (GMP) 
richtlijnen. Dit zijn internationaal geaccepteerde richt
lijnen voor kwaliteitsborging van productieprocessen 
en condities die worden toegepast bij de productie 
van ge neesmiddelen en levensmiddelen zoals voe
dingssupplementen en dieetvoeding. De vestiging in 
Zwitserland waar Juice PLUS+ voor Europa wordt ver
vaardigd, is GMPgecertificeerd door Swiss medic 
(Zwitserse dienst voor therapeutische producten). De 
productiefaciliteiten in de Verenigde Staten zijn 
GMPgecertificeerd door NSF Inter national voor pro
ducten die in NoordAmerika en Japan worden ver
kocht en door de Therapeutic Goods Administration 
(TGA) voor producten voor de Australische markt.

In Europa zijn wij met een bedrijf in Duitsland een  
onafhankelijke kwaliteitscontrole gestart voor de  
Europese Groenten, Fruit en Bessen capsules. Het 
SGS INSTITUT FRESENIUS, is een erkend en onaf
hankelijk bedrijf dat kwaliteits en veiligheidsgaranties 
afgeeft. Het “Fresenius Kwaliteitskeurmerk” bestaat  
in Duitsland en omliggende landen al meer dan  
30 jaar en wordt door consumenten gewaardeerd. Na 
een zorgvuldige evaluatie van de documentatie, een 
uitgebreide producttest en een gedetailleerde in
spectie van onze fabrieken werd dit kwaliteitsmerk 
voor onze Europese capsules afgegeven, waarmee 
het bewijs van de kwaliteit van onze Europese cap
sules verder wordt ondersteund. Voor meer informa
tie over het Fresenius Kwaliteitskeurmerk ga naar 
www.qualitaetssiegel.net.

Topsporters kunnen Juice PLUS+ vol vertrouwen ne
men. De Juice PLUS+ COMPANY zorgt ervoor dat zij 
hen kan garanderen dat Juice PLUS+ geen ver boden 
stoffen bevat. 

Daarom is de productiefaciliteit onder de strenge 
eisen voor de productie van dopingsgecontoleerde 
producten van het programma (Informed-Sport) ge
certificeerd (verdere informatie onder: www.informed 
sport.com).

PRODUCTIENORMEN EN  
KWALITEITSGARANTIE
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Sinds de publicatie van het eerste klinische onderzoek naar Juice PLUS+ in 1996, zijn door vooraan staande 
universiteiten en academische ziekenhuizen wereldwijd meer dan 25 klinische onderzoeken naar Juice PLUS+ 
uitgevoerd.

De resultaten van deze onderzoeken zijn in talloze peerreviewed tijdschriften specifiek voor voedingsdes
kundigen, sportartsen, cardiologen en andere wetenschappers gepubliceerd.

Onderzoekscentra waar klinisch onderzoek naar Juice PLUS+ werd verricht

Academisch Centrum Tandheelkunde,  
Amsterdam, Nederland

University of Maryland School of Medicine, Verenigde Staten

University of Mississippi Medical Center, Verenigde Staten

Brigham Young University, Provo, Verenigde Staten University of North Carolina Greensboro, Verenigde Staten

Charité University Medical Centre, Berlijn, Duitsland University of South Carolina, Verenigde Staten

Georgetown University, Washington D.C.,  
Verenigde Staten

University of Sydney, Australië

University of Texas Health Science Center, Verenigde Staten

King’s College, Londen, Engeland University of Texas/MD Anderson Cancer Center,  
Verenigde StatenMedische Universiteit van Graz, Oostenrijk

Medische Universiteit van Wenen, Oostenrijk University of Toronto, Canada

Tokyo Women’s Medical University, Japan Universiteit van Milaan, Italië

University of Arizona, Verenigde Staten Universiteit van Witten-Herdecke, Duitsland

University of Birmingham, Engeland Universiteit van Würzburg, Duitsland

University of California, Los Angeles, Verenigde Staten Yale University Griffin Hospital Prevention  
Research Center, Verenigde StatenUniversity of Florida, Verenigde Staten

Tijdschriften waarin onderzoeken naar Juice PLUS+ werden gepubliceerd

Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition Journal of Human Nutrition and Dietetics

British Journal of Nutrition Journal of Nutrition

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Medicine & Science in Sports & Exercise

Current Therapeutic Research Molecular Nutrition & Food Research

Evidence Based Complementary & Alternative Medicine (eCAM) Nutrition Journal

Integrative Medicine Nutrition Research

International Journal of Food Sciences and Nutrition Skin Pharmacology and Physiology

Journal of the American College of Cardiology Journal of Pediatrics

Journal of the American College of Nutrition Gynecologic Oncology

Journal of Clinical Periodontology Journal of Nutritional Science

JUICE PLUS+ 
ONDERZOEK
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Overzicht van onderzoeksgebieden  
m.b.t. Juice PLUS+

• bio-beschikbaarheid

• oxydatieve stress en cel bescherming

• immuunsysteem

• systematische ontsteking

• cardiovasculaire gezondheid

• gezondheid van de longen en roken

• gezondheid van het gebit

• gezondheid van de huid

• overgewicht en gewichtscontrole

• levenskwaliteit

• sporten

Op het gebied van product specifieke interven
tieonderzoeken speelt de Juice PLUS+ COMPANY  
een pioniersrol binnen de voedingssupplementen
industrie. Dit is gestart met een eerste proefon  
 der zoek en heeft zich doorontwikkeld conform de  
strengste wetenschappelijke criteria (dit betekent, 
waar mogelijk, dubbelblinde, gerandomiseerde en 
placebogecontroleerde interventie-onderzoeken). 

Daarom hebben wij zeer zinvolle resultaten over 
het product zelf verkregen.

De onderzoeken worden voornamelijk uitgevoerd 
op het gebied van voeding als beschermende factor.

Juice PLUS+ is een voedingsmiddel. Derhalve kunnen 
om wettelijke redenen geen ziekte specifieke en eind
puntonderzoeken – welke zo kenmerkend zijn voor 
medisch onderzoek – worden uitgevoerd. De focus 
van de Juice PLUS+ onderzoeken ligt in de reproduc
tie van de reeds bekende effecten van groenten en 
fruit op specifieke bio markers door optimalisatie  
van de voeding met Juice PLUS+.

In dit kader willen wij het onderzoeken naar  
concentraten van groenten en fruitsappen onder de 
aandacht brengen dat werd uitgevoerd aan de Uni
versiteit van Toronto, Canada (Esfahani 2012). Van de 
22 beoordeelde onderzoeken, werden er 20 met Juice 
PLUS+ uitgevoerd. Esfahani toonde in zijn onderzoek 
duidelijk de mogelijke voordelen voor de gezondheid 
door het innemen van Juice PLUS+ aan.
In deze samenvatting bieden we een overzicht van de 
resultaten die verkregen zijn uit onderzoek naar Juice 
PLUS+. 

Meer informatie over de onderzoeken is beschikbaar 
op:
www.juiceplus.nl/clinicalresearch
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De biobeschikbaarheid van een product is een  
basisnoodzaak en fundamentele conditie voor de 
doeltreffendheid van het product. Meestal wordt  
de biobeschikbaarheid van een product als van
zelfsprekend beschouwd. Zelfs in natuurlijke voe
dingsmiddelen kan het gebruik van micronutriënten 
deels ontoereikend zijn.

Onderzoek naar dit onderwerp is daarom van  
bijzonder belang.

De biobeschikbaarheid van de voedingsstoffen in 
Juice PLUS+ werd in verschillende klinische onder
zoeken onderzocht. Bijna 20 onderzoeken hebben 
aangetoond dat de verschillende fytonutriënten die in 
Juice PLUS+ worden aangetroffen bij gebruik van het 
product in het bloed toenemen, zoals: bètacaroteen, 
bètacryptoxanthine, luteïne, zeaxanthine, lycopeen, 
foliumzuur, vitamine C en tocoferolen, waaronder al
fatocoferol (vitamine E).

De diverse onderzoeken verschilden in tijdsduur, 
van slechts zeven dagen tot onderzoeken van twee 
jaar. 

Uitspraken over de biobeschikbaarheid van Juice 
PLUS+ vindt u in de volgende publicaties:
Canas 2012, Kawashima 2007, Kiefer 2004, Samman 
2003, Leeds 2000, Wise 1996.

Een ander aspect in deze context is de belasting van 
een systemische ontsteking. Recente bevindingen  
tonen ondubbelzinnig aan dat chronische en systemi
sche inflammatoire processen geassoci eerd worden 
met hart en vaatziekten en kanker. Verhoogde mar
kers van ontstekingen worden gevonden in onder  
andere het metabool syndroom en obesitas.

Van groenten en fruit is aangetoond dat zij  
markers van ontsteking verminderen en – via dit  
mechanisme – waarschijnlijk een positieve invloed 
hebben op de eerder genoemde beschavings ziekten.

Wetenschappers aan de University of South  
Carolina hebben de mogelijkheid tot verminde ring  
in biomarkers van systemische ontsteking door Juice 
PLUS+ onderzocht (Jin 2010). Na slechts twee maan
den gebruik van Juice PLUS+ was er een significante 
afname in de bloedconcentraties van verschillende 
belangrijke inflammatoire biomar kers bij gezonde  
volwassenen. Door de auteurs werd dit geïnterpre
teerd als een mogelijk voordeel van het innemen van 
Juice PLUS+

SYSTEMISCHE  
ONTSTEKING

BIOBESCHIK-
BAARHEID
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De rol van vrije radicalen – of reactieve oxidesoorten 
(ROS) – vormt in de ontwikkeling van een ziekte al 
sinds vele jaren een onderwerp van intensief on
derzoek. 

Veel aandoeningen, zoals hart en vaatziekten, 
kanker, degeneratieve en chronische ontstekingen, 
bepaalde neurologische aandoeningen zoals de ziekte 
van Alzheimer en de ziekte van Parkinson, beschadi
ging van het immuunsysteem en voortij dige veroude
ring worden aan ROS gerelateerd. ROS hoeven echter 
niet negatief te zijn als zodanig. Veel fysiologische 
processen zijn afhankelijk van de aanwezigheid van 
ROS. Het is een kwestie van evenwicht. Indien dit 
evenwicht wordt verstoord, is er sprake van een  
toestand van oxidatieve stress. De ROS worden on
beheersbaar met als gevolg dat er beschadiging  
optreedt aan de cel componenten, zoals het cel
membraan, de mitochondriën en – bijzonder be
langrijk – de celkern met zijn genetische informatie. 
Oxidatieve schade is tevens van invloed op eiwitten en 
lipiden (zoals LDLcholesterol, dat in geoxideerde  
toestand verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van 
aderverkalking). 

De gevolgen van deze beschadiging kunnen wor
den uitgedrukt als een verstoring van de cel functie  
en celdood (met overeenkomstige open baring als  
een organische ziekte) of genetische mutaties. Dit kan 
leiden tot kwaadaardige dege neratie. 

Bescherming door zowel exogene nutritieve en 
endogene enzymatische elementen, en daarmee het 
voorkomen van oxidatieve stress, is een eenvoudige 
maatregel.

In diverse klinische studies werden de effecten van 
Juice PLUS+ op verschillende markers van oxida tieve 
stress onderzocht. Hierin werd aangetoond dat Juice 
PLUS+ de oxidatie van eiwitten en lipiden en daarmee 
beschadiging van het DNA vermindert. De afname 
van geoxideerde LDL cholesterol als gevolg van  
de inname van Juice PLUS+ werd bewezen aan de  
Universiteit van Milaan (Novem brino 2011).

Onderzoek aan de University of South Carolina  
bevestigt dat Juice PLUS+ het DNA van gezonde  
volwassenen beschermt (Cui 2012). Dit werd eerder 
waargenomen onder ouderen door onderzoekers  
van de Brigham Young University (Smith 1999) en  
bij jonge volwassenen door onderzoekers aan de  
University of Florida (Nantz 2006). Meer publi caties 
op het gebied van oxidatieve stress:
Esfahani 2011, Goldfarb 2011, Lamprecht 2007 en 2009, 
Kawashima 2007, Bamonti 2006, Bloomer 2006.

OXIDATIEVE STRESS  
EN CEL BESCHERMING
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Het immuunsysteem is belangrijk voor het behoud 
van de gezondheid van het lichaam. Onderhoud en 
ondersteuning van dit systeem is derhalve een be
langrijke stap in deze richting. Van groenten en fruit  
is bekend dat deze een gematigd immuun verhogend 
effect hebben. 

Zoals eerder aangeduid wordt oxidatieve stress 
met beschadiging van het immuunsysteem geas
socieerd. In deze context spelen groenten en fruit dus 
een erg belangrijke rol.

Het effect van Juice PLUS+ op het immuun
systeem werd in verschillende klinische onderzoeken 
onderzocht. Al deze studies toonden aan dat Juice 
PLUS+ het normale afweersysteem van het lichaam 
versterkt en aanzienlijk ondersteunt. In een studie  
die werd uitgevoerd door onderzoekers aan het  
Charité University Medical Centre in Berlijn, werd  
de klinische staf die in direct contact stond met pati
enten tijdens het koude winterseizoen gemonitord. 
Proefpersonen die Juice PLUS+ innamen, toonden 
een afname van 20 procent in de duur van matige tot 
ernstige verkoudheidsymptomen als gevolg van in
fecties van de bovenste luchtwegen (Roll 2011).

Ander onderzoek op dit vlak werd gepubliceerd door 
Lamprecht 2007, Nantz 2006 en Inserra 1999.

IMMUUNSYSTEEM
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Stoornissen in de bloedsomloop zijn verantwoor delijk 
voor de meeste degeneratieve ziekten en goed voor 
meer dan 50% van de doodsoorzaken.

Diverse risicofactoren spelen een rol. Deze kunnen 
positief beïnvloed worden door leefstijlfactoren zoals 
voeding en lichaamsbeweging. Om er maar een paar 
te noemen: bekende risicofactoren zijn homocysteïne, 
geoxideerd LDLcholesterol, hyperlipidemie en ver
hoogde parameters van ontsteking. 

Een afname van verhoogde homocysteïne niveaus 
en bescherming tegen oxidatie van LDL cholesterol 
zijn daarom belangrijke doelstellingen om het risico 
op aderverkalking te verminderen.

Optimalisatie van de voeding vormt hier een es
sentieel punt.

Endotheeldisfunctie is een ander onderzoekson
derwerp dat in relatie staat tot de hart en vaatziekten 
vandaag de dag. Dit is een aandoening van multi
causale oorsprong. Leefstijlfactoren zoals nicotine
gebruik, voedingstoestand en gebrek aan lichaams
beweging werken bevorderlijk evenals ziekten als  
diabetes, hypertensie en hyperlipidemie. Al deze  
afzonderlijke factoren vormen op hun beurt triggers 
voor verhoogde oxidatieve stress, iets dat een sleutel
rol lijkt te spelen bij het ontstaan van endotheeldis
functie. 

Verschillende klinische studies hebben het effect 
van Juice PLUS+ onderzocht op de boven genoemde 
indicatoren van de cardiovasculaire gezondheid. 

Een studie met rokers aan de Universiteit van  
Milaan in Italië toonde een reductie van ge oxideerd 
LDLcholesterol aan (Novembrino 2011).

Onderzoek naar homocysteïne toonde aan dat Juice 
PLUS+ bijdraagt aan verlaging van de concentratie 
van dit potentieel schadelijke aminozuur in het bloed 
(Samman 2003, Panunzio 2003). Onderzoekers aan 
de Vanderbilt University School of Medicine kwamen 
tot de ontdekking dat de inname van Juice PLUS+ een 
positief effect had op de bloeddruk van de proefper
sonen van hun onderzoek (Houston 2007). In een  
ander onderzoek dat werd uitgevoerd aan de Univer-
sity of Maryland School of Medicine werd gecon  
clu deerd dat slagaders hun elasticiteit behouden 
dankzij Juice PLUS+, zelfs na vetrijke maaltijden  
(Plotnick 2003). 

Andere publicaties in dit vakgebied zijn Ather 2011 en 
Esfahani 2011.

CARDIOVASCULAIRE 
GEZONDHEID
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Roken is waarschijnlijk de grootste risicofactor voor 
een groot aantal ernstige chronische ziekten. Daarom 
kan gerust gezegd worden dat de enige echt oppor
tune maatregel is om te stoppen met roken. Positieve 
effecten zijn herkenbaar, ongeacht hoe oud de per
soon is, of hoe lang hij of zij heeft gerookt. 

Toch rijst nog steeds de vraag of het behan delen 
van rokers met nutritionele geneeskunde de schade 
zou kunnen beperken, bijvoorbeeld schade veroor
zaakt door oxidatieve stress en cel bescha diging en of 
dit een positief effect zou hebben op de reeds be
staande beschadigingen. De algemeen bekende inter
ventionele onderzoeken met synthetische vitaminen, 
in gedeeltelijk hoge dosis (ATBC en CARET), leidden 
niet tot een vermindering van het risico op kanker. 
Integendeel, het risico op kanker was zelfs toegeno
men. 

Uit onderzoeken met rokers aan wie Juice PLUS+ 
werd gegeven, bleek dat dit leidt tot een vermindering 
van de oxidatieve stressparameters (vrije malondial
dehyde en geoxideerd LDLchole sterol) (Novembrino 
2011). Bovendien konden er positieve veranderingen  
in een aantal longfunc tieparameters (geforceerde  
expiratoire volume stroom FEF25, CO diffusie DLCO/
VA) en een ver laging van homocysteïne worden ge
meten (Bamonti 2013).

Chronische ontsteking van het tandvlees vormt niet 
alleen een oorzaak van vroegtijdig verlies van tanden, 
maar vergroot ook de systemische, chronische in
flammatoire processen met alle bijkomende negatieve 
gevolgen (zie pagina 7).

Door diverse waarnemingen van tandartsen is in
middels bekend dat Juice PLUS+ een positief effect 
heeft op verschillende aspecten van de gezondheid 
van het gebit. Deze omvatten in het bijzonder het  
genezingsproces na extracties, implantologie en on
dersteuning van parodontale behandelingen. 

Na drie maanden inname van Juice PLUS+ door 
volwassenen met chronische tandvleesont steking, 
toonde een klinische studie aan de University of  
Birmingham, Verenigd Koninkrijk, positieve resultaten 
van een nietchirurgische standaard behandeling in de 
Juice PLUS+ groep. Tevens werd een vermindering 
van de diepte van pockets, een toename van bind
weefsel en positieve resultaten met betrekking tot 
bloedend tandvlees en plaque aangetoond (Chapple 
2011).

GEZONDHEID VAN DE 
LONGEN & ROKEN

GEZONDHEID 
VAN HET GEBIT
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Ervaring heeft aangetoond dat een dieet rijk aan 
groenten en fruit een positief effect heeft op de huid. 

Fytonutriënten zoals carotenoïden (bijv. van wor
telen en tomaten) en polyfenolen (bijv. van bessen, 
maar ook uit groene thee en cacao) worden opgesla
gen in de huid en hebben een fysiologisch effect. Dit 
omvat een verbetering van de opper vlaktestructuur, 
de dichtheid en dikte van de huid en microcirculatie. 

Een 12weken durende klinische studie bij gezonde 
vrouwen van middelbare leeftijd aan de Universiteit 
van Witten-Herdecke in Duitsland toonde aan dat 
Juice PLUS+ de capillaire circulatie van de huid met  
39 procent verhoogt (De Spirt 2012). Juice PLUS+ ver
beterde tevens de hydratatie, dikte en dichtheid van 
de huid.

Hier willen we kort uitleggen hoe mensen met over
gewicht van de Juice PLUS+ capsules kunnen profi
teren.

De stofwisseling bij mensen met overgewicht 
wordt gekenmerkt door opvallende veranderingen in 
de oxidatieve stress en inflammatoire parameters.  
Beide factoren zijn gekoppeld aan het metabool syn
droom en aan insuline resistentie

Een onderzoek op dit vlak bij gezonde obese  
en premenopauzale vrouwen aan de Medische Uni-
versiteit van Graz in Oostenrijk toonde positieve  
veranderingen (verlaging van de TNFalpha, totale 
oxidatiestatus TOS, geoxideerd LDLcholesterol en 
carbonyleiwitten) (Lamprecht 2013).

Bovendien had Juice PLUS+ ook positieve ef
fecten op de microcirculatie van de huid. 

Ook zwaarlijvige kinderen lijken van een chroni
sche inname van de Juice PLUS+ capsules te profi
teren. Dit is het belangrijkste resultaat van een place
bogecontroleerd en gerandomiseerde dubbelblind 
studie,die door de Nemours Kinderkliniek Jacksonville 
(Canas en medewerkers 2015, Florida, USA) aan kinde
ren in de leeftijd van 610 jaar werd uitgevoerd. Het 
innemen van JP+ gedurende 6 maanden leidde, met 
de gelijktijdig aangeboden voedingsadviezen, tot een 
belangrijke verbetering van de insuline weerstand. De 
concentraties van moleculen, die de opbouw van vet
weefsel bevorderen en het abdominale buikvet, wer
den verlaagd.

Deze resultaten, plus het feit dat mensen met 
overgewicht snel lijden aan een tekort aan micronutri
enten als gevolg van het caloriearm voedingspatroon 
bij afslanken, tonen aan dat het nemen van Juice 
PLUS+ capsules een perfecte aanvulling vormt op een 
gewichtsbeheersingsprogramma.

GEZONDHEID  
VAN DE HUID

OVERGEWICHT &  
GEWICHTSBEHEERSING
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Een vaste aanvoer van essentiële voedingsstoffen 
heeft een cruciaal effect op de levenskwaliteit.  
Zeker na een ernstige ziekte, is de juiste kwalitatieve 
en kwantitatieve mix van voeding van essentieel be
lang voor een snel en volledig herstel. In welke mate 
de Juice PLUS+ producten het verschil maken in dit 
opzicht is aangetoond door een onderzoek dat werd 
uitgevoerd aan de M.D. Andersen Cancer Center  
of the University of Texas, Verenigde Staten, naar 
vrouwen die baarmoederhalskanker overleefden 
(Paxton 2012). Om ethische redenen werden twee  
verschillende diëten met elkaar ver gelijken (daarom 
was een placebogecontroleerd ontwerp niet van  
toepassing). De resultaten van de Juice PLUS+ groep 
(een combinatie van een vijfmaaltijdenperdag 
dieet met Juice PLUS+ capsules en een eiwitrijke  
Juice PLUS+ shake) waren net zo goed als die van  
een groep van het Women’s Healthy Eating and Living 
(WHEL) dieet met tien porties groenten en fruit per 
dag en had zelfs betere resultaten wat betreft de  
opname van eiwitten.

De onderzoekers concludeerden dat Juice PLUS+ 
voor vrouwen die het moeilijk vinden om tien of meer 
porties groenten en fruit per dag te eten, een zeer 
goed voedingssupplement is.

Geoptimaliseerde voeding is voor de ondersteuning 
van een (top)sporter niet meer weg te denken. De  
doelstellingen zijn divers en omvatten niet al  leen een 
voldoende aanbod van alle essentiële voedingsstoffen, 
maar ook de vermindering van risico’s in relatie tot veel 
voorkomende virusinfecties. 

Het gaat dus niet alleen om een directe verbete
ring van de prestaties, maar om het indirect vermijden 
van infecties en het verbeteren van de re generatie 
door optimalisatie van de gezondheid om het trai 
nings niveau – zonder ongewenste onderbrekingen – 
constant hoog te houden. De hierboven beschreven 
aspecten (oxidatieve stress, systemische ontstekin
gen en cardiovasculaire gezondheid) spelen ook hier 
weer een rol. 

Een afwisselingsrijk gemengd dieet is de basis
voorwaarde voor een gezonde stofwisseling van 
sportambitieuzen. Als de preventie van oxidatieve 
stress en het voorkomen van ontstekingen een hoge 
prioriteit hebben,dan is Juice PLUS+ geindexeerd.
(Lamprecht en medewerkers 2015).

Diverse klinische onderzoeken bij topatleten en men
sen die lichamelijk zeer actief zijn naar Juice PLUS+, 
tonen een vermindering van de biomarkers van oxida
tieve stress (Lamprecht 2015, 2009 en 2007, Bloomer 
2006 en Goldfarb 2011) en een afname van aan ziekte 
gerelateerde onderbrekingen (Lamprecht 2007).

LEVENSKWALITEIT

SPORT
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Resultaten van onderzoeken die tot op heden werden 
uitgevoerd, laten duidelijk zien dat de groenten, fruit 
en bessenpulvers van Juice PLUS+ een zeer hoge  
biobeschikbaarheid en positieve effecten op de  
belangrijkste aspecten van de stofwisseling bieden. 
De ontelbare fytonutriënten spelen hierbij een cruci  
ale rol. De micronutriënten in Juice PLUS+ – zoals  
vitaminen en andere plantaardige voedingsstoffen – 
maken integraal deel uit van de natuurlijke omgeving 
binnen een geheel van ontelbare en deels zeer actieve 
fytonutriënten.

De omvang van de reeds beschikbare resultaten  
verdient bijzondere aandacht. 

De diversiteit van de effecten toont duidelijk aan dat 
Juice PLUS+ niet verward mag worden met een  
medicijn. De meeste therapeutische middelen werken 
selectief op specifieke mechanismen en het gebruik 
ervan is dus altijd indicatie specifiek. Door het opti-
maliseren van voeding leidt een voedingssupplement 
als Juice PLUS+ tot diverse positieve effecten die  
alleen kunnen worden verklaard door een optimali
satie van de lichaamseigen systemen. Dit onderstreept 
de gezondheid bevorderende en behoudende waarde 
van Juice PLUS+.

Onderzoekers van… ...onderzochten de effecten van Juice PLUS+ op:

Universiteit Newcastle-Australie* Studie van ontstekingen en genen

Universiteit van Padua en Colorado Effecten van de gezondheidszorg-kosten

Universiteit van Cambridge-Engeland* Studie van het cardiovasculaire-systeem

Universiteit van Memphis-USA* Microbiom en darmwand-integriteit

Truffs Universiteit Boston USA* Studie van het verouderingsproces

* Gerandomiseerd, dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek

De Juice PLUS+ COMPANY loopt voorop en blijft via onafhankelijk onderzoek systematisch nieuwe inzichten  
in zijn producten verwerven. De onderstaande tabel geeft een kort overzicht van deze projecten:

LOPENDE  
ONDERZOEKEN

CONCLUSIES
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