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GEFERMENTEERDE 
KNOFLOOK

Waarom U kiest voor Kyolic

      · Kyolic is volkomen geurloos

· Kyolic is afkomstig van biologische knoflook en 

wordt bekomen door een gepatenteerd en strikt 
gecontroleerd fermentatieproces 

· Kyolic is 's werelds meest onderzochte 

voedingssupplement dat in vergelijking met 
rauwe knoflook, knoflookpoeder en -olie veel 
betere resultaten oplevert

· Kyolic bevat geen scherpe, irriterende stoffen, 

waardoor het veilig is en geen nevenwerkingen 
oplevert, zelfs in hoge doses

· Kyolic bevat als belangrijkste werkzame 

ingrediënt S-allylcysteïne of SAC, een eenvoudig 
te standaardiseren en te onderzoeken stof, in 
tegenstelling tot het zeer onstabiele allicine van 
gewone knoflookpreparaten

· Kyolic werkt in op verschillende risicofactoren 

waardoor het een ideaal middel is ter 
bescherming van het vaatstelsel

· Kyolic verhoogt het afweervermogen van het 

lichaam

· Kyolic beschermt tegen vroegtijdige 

ouderdomsverschijnselen en helpt ons jong en 
vitaal te blijven

· Kyolic bevordert de spijsvertering en de 

lichaamsontgifting

Een uniek assortiment

Kyolic Original = gefermenteerde knoflook
                  
-    verhoogt de weerstand van het organisme
-    versterkt de levenskracht
-    ondersteunt de spijsvertering en de 
    reinigende functie van de lever

Kyolic + lecithine = gefermenteerde knoflook, 
verrijkt met het vetregulerende lecithine  
           
-  de vaatformule bij uitstek
-  goed voor voor verantwoorde cholesterol- en 
   drukwaarden
-  voorkomt het dichtslibben van de vaten en 
   bevordert de doorstroming

Kyolic Antioxidant = gefermenteerde knoflook, 
verrijkt met groene thee, met de vitamines A,C,E
en selenium

-  antioxidantenformule, bestrijdt vrije radicalen
-  beschermt tegen vroegtijdige ouderdoms-
   verschijnselen

Kyolic One a day = extra geconcentreerde 
gefermenteerde knoflook als onderhoudsdosering   
                      
-  voor extra energie en prestatievermogen
-  voor gezonde vaten en sterke weerstand

Het Kyolic-gamma is verkrijgbaar in de betere 
natuurvoedingszaak en in de apotheek.

Distributie : Mannavita BVBA, Zuidstraat 10, 8560 Wevelgem
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UNIEK, 'S WERELDS BESTE 
KNOFLOOK VOOR CIRCULATIE, 

WEERSTAND EN VITALITEIT
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Uniek knoflookpreparaat
Kyolic gefermenteerde knoflook of “aged garlic extract”  is 
wereldwijd het best verkochte knoflookpreparaat. Dankzij een 
uniek rijpingsproces volgens een gepatenteerd Japans procédé 
onderscheidt deze gerijpte knoflook zich van alle andere 
knoflookpreparaten : het is volkomen geurloos, veroorzaakt zelfs 
bij hoge dosis geen neveneffecten en het geeft vooral betere 
resultaten op het gebied van circulatie, weerstand en vitaliteit. 

Rauwe knoflook, knoflookpoeder of -olie : 
met mate !
Al duizenden jaren wordt knoflook gebruikt om zijn heilzame 
werking. De penetrante geur en de scherpe smaak ervan 
vertellen onze zintuigen evenwel duidelijk dat we van het rauwe 
kruid, het poeder of de olie best maar bescheiden hoeveelheden 
gebruiken ! Zoniet kunnen vervelende bijwerkingen optreden als 
irritatie van de maagdarmslijmvliezen, afname van de darmflora, 
vermindering van rode bloedcellen en leverbelasting ! In de 
oudheid loste men dat op door knoflook voor therapeutisch 
gebruik in hogere doses te koken, te pekelen, te bakken of te 
fermenteren. Dit laatste fermentatieproces werd op punt gesteld 
en gepatenteerd voor KYOLIC. 

Biologische teelt en fermentatie : 
aged garlic extract
Na biologische teelt op zeer rijke en vruchtbare grond en dit in 
wisselteelt met andere gewassen, wordt de knoflook voor Kyolic 
gewassen, gesneden en met vloeistof gemengd. Dit mengsel 
ondergaat vervolgens in roestvrije stalen tanks een 20 maand 
durend, streng gecontroleerd fermentatieproces. Het vloeibare, 
gerijpte knoflookproduct wordt nadien bij lage temperatuur 
gedroogd tot Kyolic gefermenteerde knoflook of “aged garlic 
extract”. 

Geurvij, S-allylcysteïne versus allicine
Essentieel bij het rijpingsproces is het feit dat de geurende, 
irriterende, onstabiele, olie-oplosbare zwavelverbindingen uit 
rauwe knoflook worden omgezet tot de niet-geurende, niet-
irriterende, stabiele, wateroplosbare zwavelverbindingen van 
Kyolic ! Laatstgenoemde verbindingen zijn niet alleen actiever 
qua werkzaamheid, met S-allylcysteïne (SAC) is er een 
gemakkelijk te standaardiseren en te onderzoeken 
hoofdingrediënt. Dit in tegenstelling tot het allicine, waarmee 
producenten van knoflookpoeder- of knoflookoliepreparaten 
hoog oplopen : dit is een hoogst onstabiele stof, die na inname 
niet eens in het bloed kan aangetoond worden. 

Veilig, geen bijwerkingen
Door het rijpingsproces zijn er dus geen geurende of irriterende 
bestanddelen in gefermenteerde knoflook aanwezig. Je kan dan 
ook op een veilige manier, zonder bijwerkingen, hoog doseren. 
Dit is een duidelijk voordeel op verse knoflook en gewone 
knoflookpreparaten, die bij een hoge dosering om therapeutische 
resultaten te boeken bijwerkingen kunnen opleveren als 
maagdarmirritatie, anemie, leverbelasting en verstoring van de 
darmflora.

Unieke werkzaamheid
Kyolic is 's werelds best onderzocht voedingssupplement. Talrijke 
studies toen aan dat de regelmatige inname van gefermenteerde 
knoflook op verschillende vlakken gunstige effecten oplevert :

·  Circulatie
    Kyolic beschermt het vaatstelsel op een zeer brede manier
    tegen de westerse welvaartsrisico's. Het helpt instaan voor
    verantwoorde cholesterol-, druk- en homocysteïnewaarden,
    verhindert het aanslibben van cholesterol aan de vaatwand,
    zorgt voor een verminderde stolbaarheid en dus goede
    vloeibaarheid. Het positief effect op de doorstroming wordt
    ondermeer bij koude handen en voeten goed waargenomen.
    Ook het geheugen en de concentratie verbeteren.

·  Afweer
    Kyolic verhoogt de afweer van het organisme tegen vreemde
    kiemen. Het helpt ons de winter zonder kleerscheuren door te
    komen.   

·  Antioxidans
    Kyolic beschermt door zijn antioxiderend vermogen tegen
    vroegtijdige ouderdomsverschijnselen en kwaadaardige cellen.
    Het helpt ons vitaal voor de dag komen en jong en fit te
    blijven.

·  Spijsvertering
    Kyolic bevordert de spijsvertering en ondersteunt de
    reinigende werking van de lever. Kyolic vermindert het nadelig
    effect van lichaamsvreemde stoffen uit voeding, milieu en
    medicijnen.
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