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SPIRULINA 

Uitgebreide product informatie 

Versterk je weerstand! 
• Check hier de bestsellers van dit moment, wees er snel bij! 

Bio spiru li na 500 mg tabletten, 190 stuks 
Inhoud: 190 tabletten a 500 mg 

***** {24 reviews) 

~ Op voorraad 

De bio spirulina 500 mg tabletten van ■behoren tot 's werelds beste kwaliteit spirulina! 

Om onze spirulin.a te laten groeien wordt er enkel gebruik gemaakt van biologisch 

gecertificeerde, vegetarische, organische voeding. Daarnaast heeIT- io Spirulina alle 

benodigde certificaten en keurmerken, Ook verkrijgbaar in navulling. 

Voor meer informatie over Spirulina ktikje op: 'product informatie'. 

lees meer .. 

€ 24,50 
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NU BESTELLEN 

tk gebruik Spirulina nu ander half jaar en mijn weerstand is optimaal (Geplaatst op 

06-10-2019) 

Lees meer reviews .. 

Schrij f uw eigen review 

Eigenschappen 

■ Lees hier onze adviezen over de natuurlijke mogelijkheden om jouw weerstand re verhogen! 

Wat is spirulina? 

Waarom- io spirulina? 
_., 100% pure biologische spirulina 

_., Meer energie & vitaliteit 

"" Reinigend, opbouwend, versterkend 

.,, Zeer hoge gecertificeerde kwaliteit 

_., GRATIS verzending vanaf 25 euro1 

Spirulina is een blauwgroen spiraatvormig algje. Dit algje behoort tot de rijkste natuurlijke vitaminen- en mineralenbronnen ter wereld. Daarmee is spirulina het meest complete natuurlijke voedingssupplement dat 

er bestaat. Iedereen zou de dag moeten beginnen met deze pure voeding, Spirulina bevat onder andere: 

• vitamine B-comp1ex {waaronder B12) 

• vitamine E 
• calcium 

• ijzer 

• magnesium 

• zink 

• enzymen 

• complete eiwitten 

• Meer dan 80+ (!) voedingsstoffen 

Wi l j ij weten wat er precies aan v itale voedingsstoffen in onze Bio Spirulina zit? 

Klrk h·er om de samenstellrng en voedingswaa rde te bekijken. 

Regelmat ig ge bruik van spirul ina versterkt je natuurlijke weerstand en geeft je meer energie! 

Door regelmatig gebruik van . bio spirulina 500 mg tabletten zullen tal van lichaamsprocessen verbeteren. He, lichaam ontdoet zich van afvalstoffen en zal sneller herstellen bij zware lichamelijke of geestelijke 

inspanning. Niet voor niets wordt het veel gebruikt door (top)sporters, Vanwege het hoge percentage aan anti-oxidanten ondersteunt spirulina het herstellend vermogen van de huid, Vanwege de complete eiwitten 

en zuiverende werking is het ook een prima ondersteuning bij een dieet of reinigingskuur. 

Beautyfood 

Spirulina bevat hoge gehaltes aan chlorofyl en bètacaroteen (provitamine A). Chlorofyl verstevigt de huid en laat de huid stralen. Bèta caroteen beschermt tegen UV straling zonder dat het de opname van vitamine D 
tegen houdt. Regelmatig gebruik van spirulina werkt mee in de bescherming van de huid tegen veroudering en rimpelvorming. Daarnaast bevat spirulina een hoog gehalte aan complete eiwitten (56 tot 69%). 

Hierdoor is spirulina uitermate geschikt om gewicht onder controle te houden en ter ondersteuning van een (vegetarisch) dieet! 

lees hier verder voor meer informatie , inspiratie en recepten! En bekijk hier de folder! 

Waarom . Bio Spirulina 500 mg tabletten 
• Meer energie 

• Meer weerstand 

■ Reinigend, opbouwend en versterkend 

• Sneller bruin worden 

• Helpt bij afvallen 

■ Ondersteum het herstellend vermogen van de huid 

• Beschermt de huid tegen veroudering 

De meest hoogwaard ige kwaliteit : 

• Bio spirulina 500 mg tab lenen van 100% biologische spirulina (Arthrospira platen.sis}, 

• 100% puur natuurlijk, vegetarisch & vegan. 

• En dus 0% toevoegingen, conserveringsmiddelen, vulmiddelen, smaakstoffen en zoetstoffen 

• Verpakt ultraviolet Miron© glas om de hoogste kwaliteit spirulina te behouden! 

- io spirulina wordt gecultiveerd in Zuid-India. In een prachtig gebied waar in meer dan honderd kilometer in de omtrek geen industrie of stad gelegen is. Om onze Spirufina te laten groeien wordt er enkel gebruik 

gemaakt van biologisch gecertificeerde, vegetarische. organische voeding. Bovendien worden alle oogsten streng gecontroleerd in een laboratorium .• Bio Spirulina bestaat uit 100% biologisch spirulina In haar 

originele vorm. Er is dus niets aan veranderd of toegevoegd. De algjes worden geoogst, gedroogd en vermalen tot poeder of geperst tot tablet, . io Spirulina heeft alle benodigde certificaten en keurmerken: 

• Biologisch 

• Halal 

• NZVT keurmerk voor topsporters 

• IMO Control 

• USP verified 

■ Naturland 

• Ecocert 

• SKAL 

• USDA Organic 

Gebruik & dosering Bio Spirulina tabletten 
Neem per dag 2 tot 3 stuks - ic spirulina 500 mg tabletten (bij de maaltijd) om te beginnen of als onderhoudsdosering. Neem 5 tot 6■bio spirulina 500 mg tablenen voor snel meer energie of bij een 

reinigingskuur, Het gebruik verder opvoeren indien gewenst bij speciale omstandigheden, afslanken, duursporten of topsporten. De maximale aanbevolen hoeveelheid is afhankelijk van diverse factoren zoals o.a. 

gewicht, sekse en energieniveau, Het kan dus zijn dat u al eerder een effect merkt. waardoor er minder Spirulina nodig is dan bovenstaande aanbevolen hoeveelheid aangeeft, 

Lees hier verder voor meer informatie en inspiratie over- io Spirulina! 

Test je kennis over Spirulina! 
Klik hier voor de Spirulina quiz en test je kennis! 

Voor u geselecteerd! 
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Coronavirus informatie en tips 

Inmiddels loopt het aan al Corona pati ënten in Nederland snel op. Omdat wij veel vragen krijgen over het Corona virus en de natuurlijke mogelijkheden om jouw 

weerstand te verhogen , zetten wij in deze blog een aantal zaken opeen rij t 

Eerste advies 
Natuurlijk adviseren wij als bed-riJf standaard- om nooit de arts te passeren en die dus meteen te raadplegen !Jij de eerste symptomen. Hoesten en benauwdheid 

kunnen ook bij griep voorkomen maar raadpleeg dus bij dil soort verschijnselen altijd meteen de arts! 

Ter voorkoming van besmetting 
Je hebt vast al de eerste tips en belangrijKe weetjes gehoord of gelezen om het virus te voorkomen: handen goed wassen metz.eep (20 seconden lang en ook 
tussen de vingers) en houd minimaal 1,5 meter afstand tot mensen als je vermoedt dat besmetting op c:le loer ligt. 

Uit nieuw onderz.oek blijkt dat het Coronavirus uren besmettelij k Kan zijn in lucht. Dit is gepubliceerd in de New England Jauma1 af Medicine en het blîjl<t dat het 
COVID-19-virus in de lucht mogelijl<z.o'n drie uur kan overleven. Op plastic en roestvrij staal kan het virus maximaal drie dagen overleven. Op karton was het virus na 

maximaal 24 uur niet meer levensvatbaar. Daarom bliJven wij ac!viseren : goed- de handen wassen, olie verdampen en hou een airspray bij de hand. Denk er oo i< 

aan dat je deurklinken, trapleuningen en van alles vastpakt Dus nogmaals: vooral de handen regelmatig ontsmetten! 

Hoe de weerstand te verhogen 
Dr. 'eelzijdige arts en deskundige op het gebied van natuurlijke gezondheid: "'Ondanks de enorme media-aandacht dat het coronavirus krijgt met 

daaraan gekoppelde goedbedoelde a~iez.en z.oals hand-en wassen of -ontsmetten, geen handjes schudden en drukke plaatsen te mijden, is er één zeer belangrijk 
aspect waar nauwelijks over gesproken wordt zorg ervoor dal je afweervermogen optimaal is! Want Louis Pasteur wist anderhal11e eeuw geleden al dat toevallig 

contact niet de belangrijkste oorzaak is van een infectie en stelde ronduit: 'het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop re 11alt'.~ 

Het Coronavirus blij!<! vooral verz.wal<te mensen aan te vallen, mensen met verminderde weerstand en/of mensen die al Zie k z.ijn of oud en verzwakt z.ijn. Mensen met 

veel weerstand kunnen ook aangevallen worden maar lijken milde verschijnselen te hebben. Het is niet alleen nu, maar altijd belangrij k om jouw weerstand op peil 

te houden of te krijgen: voedzaam eten, voldoende slaap en rust zijn natuurlijk de belangrijkste z.aken. Ter ondersteuning adviseren wij de voedingssupplementen 
spirulina en vitamine C. Het effect van het inz.etten van spirulina en vitamine C voor het bevorderen van het afweersysteem is door meerdere studies duidelijk 

aangetoond! 

Tips met- roducten 
Bekijk tl ier de bestsellers van dit moment, wees er snel bijt 

Je hebt als regelmatige klant van- atuurlijk allerlei producten al in huis . Daarom voor jou een aantal aanvullende tips met het. assortiment: 

1)Was je handen met de Tea Tree Fo-am Wast; ! De essentiële oliën van tea tree, lavendel. eucalyptus en niaouli olie dragen bij aan extra schone handen. 

2}Als je alleen Tea Tree olie bij de hand hebt, Kun je een druppel over je handen verdelen om z.o snel de handen te reinigen. Het is ook mogelij k om bij de Aloë Vera 

Coo!mg Gel 2 druppels tea tree olie toe te voegen wanneer je hiermee de hand-en verzorgt. Voeg op 100 gram Aloë Vera Gel tussen de 50-75 druppels tea tree olie 

toe. 

3) Wanneer je veel zeep en/of handgels op basis van alcohol gebruil<t, kunnen de handen uitdrogen. Onze tip is om dan de Tea Tree Balsem te gaan gebruiken, dit 

verz.orgt de handen en wer!cttegelij kertijd reinigend-. 

4} Mocht je even geen zeep bij de hand hebben om de handen goed- te reinigen gebruik dan êén van de - irsprays! Ze zijn in principe allemaal geschikt om de 

handen snel te ontsmetten door de combi van essentiële oliên en biologische alcohol. Speciaal geschikt is wel de Eerste HuJp Tea Tree en La11endel spra_ ! 

5t Deze Airsprays z.ijn natuurlijk ook geschikt om snel el ke ruimte te voorzien van frisse lucht. Dus spray daar waar je het nodig vindt. Denk ook om de auto: spray 2 x 

op de automatten en je hebt dez.e kleine ruimte prima behandeld. 

6) Probeer in huis (en eventueel op de slaapkamer) pure essentiële oliën te verdampen via ultrasone verdampers ; kies vooral voor Tea Tree , Davos, TiJm maar ook 
Rallintsara , Bergamot, Citroen en Pepermunt. Voor onderweg kun je deze oliën met je meenemen in de Aroma Inhaler 

7)Als je een 11erminderd-e weerstand vermoedt slik dan ook minimaal 1000 tot 3000 mg vitamine C. Wel langzaam opbouwen om diarree bij hoge doses Vi tamine C 
te voorkomen. Bij spiru1ma is een kleine hoeveelheid van ongeveer 3 gram (of 6 tabletten } per dag al voldoende voor een merkbare verbetering in de weerstand 

Verderop in dez.e blog gaan we dieper in op\litamine C en spirulina. 

Wetenschap 
Het Coronavirus is nog z.o nieuw dat erwerelctwijd nog weinig over bekend is ; er is dus ooi< nog geen behandeling voor. We hebben Drs. 

gevraagd om een aantal studies op een riJtJe te zetten over onderzoek dal gedaan is met essentiële oliën en hun anti-virale kwaliteiten , over spirulina en vitamine C. 

Ditz.egt nog niets over de werking tegen hetCoronavirus maar kan wel een indicatie z.ijn dat we het in deze richting moeten z.oeken . Wij gaan je proberen op de 
hoogte te houden van alle ontwikkelingen de Komende weken! 

Hoe kan een essentiële olie anti-viraal werken? 
Sommige oliën werken duidelijk antiviraal. Al lange tijd weten we dat essentiële oliën effectieve bestrijders z.ijn van bacteriën en schimmels . Er wordt de laatste lijd 
steeds meer bekend over de actieve rol van essentiële oliën bij het verminderen van de influenza symptomen en verspreiding van een virus. Zo is beken d dat 

verschillende oliën al heel vroeg in het infectieproces (waarbij ze een gastcel overnemen en z.ich vermeerderen) de influenza kunnen bestrijden. 

Tea tree (Melaleuca alternifolia) is duidelij k antiviraal . Het remt het virus al in de eerste stadia voordat het Virus z.ictl in de cel nestelt (Garozz.o et al 2009, Garozz.o et al 

2011 , Garozz.o et al 2013, liet al 2013 ~.Als tea tree olie werd verneveld in een diffuser in een kleine, afgesloten ruimte, waren bijna alle influenza virussen in de 

lucht binnen 1 O minuten verdWenen en na 15 minuten was geen enkel virus meer te vinden (Usachev 2013~. Ook eucalyptusolie (Eucalyptus polybractea) be reilde 
een aantal van O virussen in de lucht na 15 minuten (na een verdamping van 15 seconden in een diffuser). 

Andere oliën hadden iets langer tijd nodig maar vertoonden allemaal een sterke vermindering van de virale groei. Voorbeelden z.ijn kaneelblad (Cinnamomum 

z.eylanicum). bergamot (Citrus bergamia), lemongrass (Cymbopogon flexuosus), eucalyptus (Eucalyptus globulus } en tijm (Thymus vulgaris ). 

Uit onderzoek blijkt dat essentiële oliën of bestanddelen uit essentiële oliën een duidelijk anti-viraal werken bij bijvoorbeeld het Herpes simplex virus. Zo is bekend

dat er een aantal essentiële oliën het herpesvirus Kunnen bestrijden. Voorbeelden z.ijn pepermuntolie (Mentha x piperita) (Schumacher 2003}, citroenmelisse 
(Melissa off1cinalis), anijs (Pimpinella anisum) en steranijs (lllicium verumi (Schnitz.Jer 2019). In de studies werden echter de oliën inwendig of op de huid ingezet. 

Vooral citroenmelisse is uitgebreid ingez.et: influenza A virussen die behandeld waren met citroenmelisse olie, waren niet in staat om z.ich aan een gastcel te 

hechten (Pourghanburi 2016 ). Erz.ijn oliên waarvan is aangetoond cl-atz.e niet in de eerste stadia van het virus ingrijpen, maar later in het proces. Een voorbeeld is 
patchouli (Pogostemon cablin) en z.dravetz (Geranium macrorrhizum). 

Concreet betekent dit dat het verdampen van onder andere tea tree olie door middel van een goede diffuser een effectieve methode is om zich te ontdoen van 

virussen. 

Essentiële oliën en het coronavirus 
Om duideliJk le stellen: erz.ijn nog geen essentiële oliën getest op hel huidige coronavirus, zodat we ook niet weten of essentiële oliën een effect hebben op dit 
nieuwe virus. Maar de vraag kan men stellen of verdamping van essentiële oliën kunnen biJdragen als verdediging/bestrijding van virussen in het algemeen. Het lijl<t 

logisch om essentiële olie te verdampen tijdens de epidemie en buitenshuis en op het werk een inhaler te gebruiken met bijvoorbeeld tea tree , eucalyptus en/of 

pepermunt. 

Om misverstanden over het coronavirus en het gebruik van essentiële oliën te voorkomen, Zijn hier een paar aanvullingen op z.ijn plaats . 

Allereerst: er is (nog) geen onderzoek beschikbaar naar de werking van essentiële oliên op dit nieuwe coronavirusvirus. Daarom kunnen we ook absoluut geen 
behandeling aCNiseren voor dez.e infectie. Onderz.oek naar de antivirale eigenschappen van essentiêle oliën is tot nu toe beperkt tot laboratoriumonderz.oek. 

Resultaten van dil soort onderzoek is niet direct te vertalen naar gebruik in de praktijk bij mensen die besmetz.ijn met het virus. Sommige oliën of bestanddelen van 

oliën z.ijn mogelijk effectief tegen een virus, maar d-atz.egt nog niets over de werking bij een and-er virus: wat tegen het ene virus wer!ct, betekent nog niet dat het ook 
tegen een ander virus wer!ct. Wel kunnen we stellen dat essentiële oliën nuttig kunnen zijn bij de behandeling van milde symptomen. Zo kunnen essentiële oliën 

bijdragen aan gezonde luchtwegen (o.a. Davos , tea tree, eucalyptus , ravintsara. kajeput. niaouli en mirte). 

Essentiële oliën passen wel goed- bij vermindering van angst en onrustgevoelens die deze onz.ekere lijd- met z.ich mee brengt. Lavendel in combinatie met een 

citrus zoals mandarijn (Lavn1chi Re!axolie ), bergamot of sinaasappel brengt meer rust en ontspanning. 

Volg de acf\liez.en van het RIVM ter voorkoming en bescherming: goede hygiëne en afstand houden zoals eerder beschreven in deze blog . 

We denken dat de nadruk moet liggen op een effectieve immuniteit. Immuniteit is afhankelijk van vele factoren waaronder onz.e psychische toestand. Dez.e kunnen 

we positief beînvloeden door gebrui k van essentiële oliën. Ontspanning en minder angstgevoelens zorgen indirect voor een verbetering van onze afweer 

Spirulina voor meer energie & weerstand 
De hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat Spirulina de immuunsysteemrespons verbetert is aan het groeien, vooral bij oudere personen wiens 

immuun functie van nature afneemt. De bevindingen van dez.e stud-ie z.ijn gepubliceerd in hel lijd-schrift Cellular & Molecular lmmunology (Selmi et al 2011 ). Van dez.e 

blauwgroene alg is ook aangetoond dat re diverse immuunparameters bij gezonde mensen verbetert. Het afremmen van het coronavirus is niet onwaarschiJnliJ k. 
want activiteit van spirulina is aangetoond bij diverse virussen. Spirulina is van nature een rij ke bron van o.a. eiwitten, aminozuren. fylonutriënlen, ijzer, antioxidanten 

en 8-vitaminen en een kleine hoeveelheid van ongeveer 3 gram (of 6 tabletten) per dag is al voldoende voor een merkbare verbetering in de weerstand. 



Vitamine C voor de weerstand 
In Shanghai geldt vanaf 3 maart een officiële aanbeveling dat patiënten met een infectie door het coronavirus moeten worden behandeld met hoge doses vitamine 

C per infuus. ,Een logisch verhaal', zegt dr. .Hel afweersysteem heeft extra Vitamin~ m naar behoren te kunnen functioneren. 
Preventief, maarz.eker bij infecties is de behoefte aan vitamine C groter dan normaal.~ Ool< inlensivist--van Amsterdam UMC, locatie VU me, vindt de 

behandeling veelbelovend. Inmiddels is zo'n vijftig ton vitamine c naar Chinese ziekenhuizen vervoerd. Er lopen in China inmiddels drie klinische studies om de 
ervaringen met vitamine C bij de behandeling van coronapatiënten te documenteren. Artsen op ic-afdelingen in diverse ziekenhuizen melden dat patiénten een 

grotere genezingskans hebben als ze hoge doses (24.000 tot 30.000 milligram per dag) vitamine C per infuus krijgen toegediend. (Costerus, M. et al, 2020) 

Het effect van het inz.etten van vitamine C bij een bestaande acute luchtweginfectie is duidelijk aangetoond (Gorton 1999). Sinds de jaren 40 is er veel onderzoek 

gedaan naar de effecten van hoge hoeveelheden vitamine C bij vrijwel alle virussen . Arts - "Het toedienen van vitamine C in doseringen tot 1000 maal 

de ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) is waarschijnlijk de meest onderbelichte en verzwegen therapie in de geneeskunde. Vrijwel alles is uit de kast 
gehaald om deze veilige, niet toxische en effectieve therapie onderuit te halen.• (Klatte, 2020) 

o,. "Dat vitamine C belangrijk is voor het bevorderen van ons afweersysteem, is algemeen bekend.(. .. ) Vitamine Cis vooral efliciént als ze begeleid 

wordt door de z.ogenaamde 'bioflavonoïden'. Dez.e combinatie vinden we van nature uiteraard vooral in verse groenten en fruit. zoals steeds de absolute basis voor 
een gez.onde voeding_ Toppers aan vitamine C en begeleidende flavonoiden zijn: alle verse bladgroenten, peterselie, tuinkers, paprika's, aardbeien , zwarte bessen. 

cranberries , druiven .. Bijna iedereen is op de hoogte dat we volop groenten moeten consumeren voor een sterke weerstand, alleen wordt dat advies in de praktijk 
niet genoeg uitgevoerd. Bovendien is dat niet alleen omwille van de vitamine C en bioflavonoîden dat groenten de weerstand verhogen: ze kunnen ook zeer 

interessante afweerverhogende zwavelverbindingen be11atten. We denken hierbij vooral aan de uienfamilie met ui, knoflook, bieslook, da slook en prei en aan de 

kolenfamilie met broccoli, boerenkool , palm kool, savooikool , witte kool, waterkers, raap. koolraap, radiJzen, rammenas en mierikswortel.~ 
Een goede kwalileit vitamme C is wat ons betreft een onmisbaar supplement. 

Corona tips van aromatherapeut: 
- Was regelmatig de handen met water en zeep en spray de handen in mei een . irspray - er zit alcohol in en dit desinfecteert goed. 

- Zorg datje een zakdoek bij de hand hebt waar je in kan niezen en hoesten - 'impregneer' de zakdoek met een paar druppels Davos of tea tree olie. 

- Gebruik de aroma inhaler met Davos en/of tea tree 

- Een mondkapje dragen is in feite niet nodig als je niet hoest of niest- 20 ja, dan bescherm je je omgeving ertegen - een paar druppels Davos en/of tea tree op het 

mondkapje geeft meer lucht. 

- Weerstand verbeteren door o.a. inname van vitamine C, spirulina, en andere supplementen zoals lmmunoton, cars Claw en Shiitake. 

- Tea tree is ook anti-viraal , en z.orgt dal sommige virussen zich niet kunnen vermenigvuldigen, in ieder geval bij hel influenz.avirus. 

Check hier de bestsellers van dit moment, wees er snel bij! 

Ons advies voor kinderen 
Het lijkt erop dat kinderen hetzelfde risico hebben geînfecteerd te raken met het coronavirus, maar lijken een lagere kans te hebben ernstige symptomen te 

ontwikkelen. Deskundigen vermoeden dal hel Ie maken heeft mei de unieke manier waarop de immuunsystemen van kinderen reageren op hel virus. Hetzelfde 

bleek ook bij eerdere corona uitbraken als SARS en MERS. 
Hoe kunnen we het immuunsysteem zo krachtig mogelijk houden en hoe kunnen we daarbiJ essentiéle olién inzetten z.onder dat het schade aanricht? 

De weerstand 
Ook voor kinderen is het belangrijk om de weerstand op peil te houden ofte krijgen: voedzaam eten , voldoende slaap en rust zijn natuurlijk de belangrijkste zaken. 

Zie ook onze aCNiez.en hierover eerder in de blog. Ter ondersteuning aCNiseren wij de voedingssupplementen spirulina en vitamine C. Qua vitamine Cis voor 

kinderen 500 mg per dag, oftewel een half tablet, voldoende. Voor spirulina is 1-3 tabletten voldoende, bouw dit wel op met tussenpozen 11an 2 dagen. 

Essentiële oliën 
Toepassingen als verdamping van oliën en oliën op de huid hebben bij baby's en kleine kinderen een andere uitwerking dan bij volwassenen. Huid en 

immuunsysteem zijn nog in ontwikkeling en reageren anders op onder andere essentiële oliën. Hersenen en ademhalingssysteem zijn nog kwetsbaar en gevoelig 
voor een (te) sterke prikkeling. Het kan dus snel al teveel zijn . 

Essentiéle oliën zijn complexe mengsels met vele inhoudsstoffen. Er zijn bijna in elke olie wel slijmoplossende inhoudsstoffen aanwezig. Als bijvoorbeeld een baby 
die nog nauwelijks beweegt, deze oliën inademt, start de slijmoplossing. Maar een baby heeft nog niet de spierkracht ontwikkelt het losgekomen slijm weg te 

hOesten. Vandaar dat we prikkelende olién bij de neus afraden. Zodra een kind mobiel wordt, zich op kan trekken en kan rollen , ontwikkelt het ook de vaardigheid 

van hetweghoesten van slijm. Oliën met een prikkelende werking z.oals rozemarijn, hysop en salie moeten daarom vermeden worden. Ook moeten olién in de 
buurt van de neus en daarbij sterk verkoelend werken, worden vermeden. Dit zijn bijvoorbeeld olién als pepermunt en olién met een hoog gehalte aan cineol (bv. 

eucalyptus , ravintsara , kajeput, niaouli en mirte). 

Verdamping en de luchtwegen 
Verdamping van oliën is mogelijk. Maar het is aan te raden om bij baby's en zeer jonge kinderen te verdampen in de slaapkamer voordat het kind gaat slapen. Zet 
de verdamper een uur van te voren aan en stop het verdampen zodra het kind in de slaapkamer komt. Zo kan ook Davos kuurolie met tea tree worden ingez.et We 

raden het af de verdamper aan te laten staan omdat een kinderkamer vaak klein van formaat is. Oiierdag in de woonkamer kun je echter gewoon de verdamper aan 
laten staan omdat de ruimte vaak groter is. Let op: geen olién direct hetwiegJe druppelen. Vanaf 6 maanden kan een huidolie voor de luchtwegen (zoals de Davos 

roUerfor kids ) z.onder problemen op de voeten , borst en/of op de rug worden gebruikt. 

Gebruik op de huid 
De huid van baby' s en z.uigelingen is zeer dun en heeft in vergelijking met volwassenen een hoge vochtigheidsgraad. De huid reageert gevoelig op olién en daarom 
is een lage dosering van oliën in een drager (een vette plantolie zoals joJoba olie ) aan te raden. Bij een extreem gevoelige huid is een huidverzorging met alleen 

vette plantolie of maceraten voldoende. 

Als we naar dosering kiJken. kunnen we alleen maar richtlijnen geven. Er zijn zoveel factoren die een rol spelen: leeftijd, gewicht, medicatie, ziekte, keuze van 
essentiéle olie, toepassing, en meer. Bij twijfel raden wiJ altijd aan om een (natuur)arts of ervaren aromatherapeut te raadplegen. 

Bij de alleqongsten gebruiken we alleen maar hydro laten (zoals rozenwater) en pure vette plantoliën. Daarna worden de oliën in een verdunning van 0, 1 tot 1 % 
get:iruikt. Met als regel: hoe jonger het kind, des te minder olie wordt gebruikt. 

Een richtlijn: 

• Kinderen tussen een half jaar tot 1 jaar: 0,1 - 0,5% essentiële olie in een vette plantolie. 

Dat wil 2.eggen: 2-10 druppels essentiële olie op 100 ml vette plantolie 

• Kinderen tussen 1 - 3 jaar: 0.5-1%. 

Dat wil zeggen: 10-20 druppels essentiële olie op 100 ml vette plantolie 

• Kinderen tussen 3 - 6 jaar: 1 - 1,5%. 
Dat wil 2.eggen: 20-30 druppels essentiële olie op 100 ml vette plantolie 

~ Kinderen lussen 6 -12 jaar: 1,5%. 
Dat wil 2.eggen: 30 druppels essentiële olie op 100 ml vette plantolie 

N.B. De hoeveelheid essentiële olie per druppel uit het pipetje kan sterk variëren: van 16 tot 44 druppels. Als we uitgaan van een gemiddelde van 20 druppels per 
ml, dan is 0,1% dus 2 druppels op 100 ml vette plantolie ; 0,5% is 10 druppels op 100 ml vette plantolie en 1% is 20 druppels . Dil kunnen de meeste kinderen goed 

verdragen. 

Check hier de bestsellers van dit moment. wees er snel bij! 
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 0900 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
260620876/  

Kopie aan 

Bijlagen 

Locatie: 
Naam:  
Adres:  
Postcode plaats:  

Inspectiedatum: dinsdag 7 april 2020 

Op bovenstaande datum heeft een NVWA-inspecteur een inspectie uitgevoerd op 
de website van uw bedrijf. Met deze brief wil ik u informeren over de 
vervolgprocedure. 
 Na onderzoek van uw website en beoordeling van de aanduidingen en claims op

een of meerdere producten die op uw website worden aangeboden voor
verkoop op de Nederlandse markt, heeft de inspecteur geconstateerd dat er
niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Er is hiervoor een Rapport van
Bevindingen opgemaakt.

 Voor overtredingen die door de inspecteur in het Rapport van Bevindingen zijn
vastgelegd zal waarschijnlijk een voornemen tot boeteoplegging worden
opgesteld.

 De NVWA streeft ernaar het voornemen tot boeteoplegging en het Rapport van
Bevindingen binnen 6 weken na inspectiedatum – en anders zo spoedig
mogelijk - naar u te verzenden.

 Vanaf de verzenddatum van het voornemen tot boeteoplegging heeft u twee
weken de gelegenheid tot het indienen van uw zienswijze.

Bevindingen: 

Tijdens de internet inspectie is geconstateerd dat er via de bieb en blog 
coronavirus informatie en tips medische claims gemaakt werden bij de 
producten vitamine c en spirulina. Dit maakt de producten een geneesmiddel 
naar aandiening. Dit is een overtreding van de geneesmiddelenwet. 
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Indien u over deze brief vragen heeft kunt u zich wenden tot de NVWA en za l de 
inspecteur die het Rapport van bevindingen heeft opgesteld contact met u 
opnemen. 
Ik adviseer u om direct maatregelen te treffen om de overtredingen op te heffen. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

hoofd afdeling Voedselveiligheid & industriële productie 
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Nummer: 2020/26062087~ 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernu mmer _ , toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwa liteit (LNV) , als bedoeld in artikel 5 : 11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschri~en waarvan het 
toezicht op de na leving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Aan leiding: 
Deze inspectie is uitgevoerd naar aan leiding van het project "Corona cla ims op 
internet" . 
Voor dit project heb ik een inspectie uitgevoerd van de internetsite met webshop 
genaamd wwv.llllnl, eigendom van : 

Locatie verantwoo ·· · · · 
Naam bedrijf 
Vestigingsadres 
Postcode Plaats 

Bevindingen : 
Datum en tijdstip van bevindingen : dinsdag 7 april 2020 omstreeks 11 :45 uur en 
vrijdag 10 april 2020 omstreeks 9 : 15 uur. 

Op, dinsdag 7 apri l 2020 omstreeks 11 :45 uur en vrijdag 10 april 2020 omstreeks 
9 : 15 uur bevond ik mij voor een inspectie op internet. 
Tijdens deze inspectie zag ik, nadat ik de daartoe noodzakelijke handelingen op 
mijn computer had verricht, een internetsite met webshop genaamd: ww~ nl 
(bijlage 1). 

Vervolgens zocht ik verder op voorgenoemde website naar mogelijke 
vermeldingen of aanwijzingen omtrent de identiteit van de eigenaar of exploitant 
van deze website. 

Ik zag dat, onder op de homepagina, onder de kop "Klantenservice" in de 
menubalk, contact stond. Na aanklikken van deze pushbutton contact , zag ik dat 
op de pagina het volgende stond : 
"Contact gegevens : 
Adres: 

' Tel:--

260620876 

Doe 424 
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E-mail: info@ nl
KvK nummer: 

Vervolgens heb ik, het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel met nummer  geraadpleegd. Ik zag dat  de 
handelsnaam was van de besloten vennootschap  gevestigd 

 te . Ik zag dat www .nl een internetadres van  
 was.  

Onderzoek naar medische claims: 
Ik, toezichthouder, heb genoemde internetsite met webshop nader onderzocht op 
het voorkomen van zogenaamde medische claims.  

Op de internetsite met webshop  www nl zag ik op de homesite een tabblad 
met producten van de maand, hierop heb ik geklikt ( Bijlage 3). Ik zag op deze 
pagina het product Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks staan, hierop 
heb ik geklikt. Ik zag op deze pagina een link naar: “  Lees hier onze adviezen 
over de natuurlijke mogelijkheden om jouw weerstand te verhogen!”, hierop heb 
ik geklikt. Ik zag hier staan onder de bieb en blog: “Coronavirus informatie en 
tips” (Bijlage 5). 

Ik zag staan in de alinea: “Hoe de weerstand te verhogen” het volgende: “Hoe de 
weerstand te verhogen: “Dr. , veelzijdige arts en deskundige op het 
gebied van natuurlijke gezondheid: “Ondanks de enorme media-aandacht dat het 
coronavirus krijgt met daaraan gekoppelde goedbedoelde adviezen zoals handen 
wassen of -ontsmetten, geen handjes schudden en drukke plaatsen te mijden, is 
er één zeer belangrijk aspect waar nauwelijks over gesproken wordt: zorg ervoor 
dat je afweervermogen optimaal is! Want Louis Pasteur wist anderhalve eeuw 
geleden al dat toevallig contact niet de belangrijkste oorzaak is van een infectie en 
stelde ronduit: ‘het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop ze valt’.” 

“Het Coronavirus blijkt vooral verzwakte mensen aan te vallen, mensen met 
verminderde weerstand en/of mensen die al ziek zijn of oud en verzwakt zijn. 
Mensen met veel weerstand kunnen ook aangevallen worden maar lijken milde 
verschijnselen te hebben. Het is niet alleen nu, maar altijd belangrijk om jouw 
weerstand op peil te houden of te krijgen: voedzaam eten, voldoende slaap en 
rust zijn natuurlijk de belangrijkste zaken. Ter ondersteuning adviseren wij de 
voedingssupplementen spirulina en vitamine C. Het effect van het inzetten van 
spirulina en vitamine C voor het bevorderen van het afweersysteem is door 
meerdere studies duidelijk aangetoond!”  

Verder zag ik staan in een van de volgende alinea’s : “Spirulina voor meer 
weerstand”. Hierbij zag ik vermeld: “De hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek 
waaruit blijkt dat Spirulina de immuunsysteemrespons verbetert is aan het 
groeien, vooral bij oudere personen wiens immuun functie van nature afneemt. De 
bevindingen van deze studie zijn gepubliceerd in het tijdschrift Cellular & 
Molecular Immunology (Selmi et al 2011). Van deze blauwgroene alg is ook 
aangetoond dat ze diverse immuun parameters bij gezonde mensen verbetert. 
Het afremmen van het coronavirus is niet onwaarschijnlijk, want activiteit van 
spirulina is aangetoond bij diverse virussen. Spirulina is van nature een rijke bron 
van o.a. eiwitten, aminozuren, fytonutriënten, ijzer, antioxidanten en B-vitaminen 
en een kleine hoeveelheid van ongeveer 3 gram (of 6 tabletten) per dag is al 
voldoende voor een merkbare verbetering in de weerstand.” Ik klikte op 
“spirulina” en kwam op de volgende pagina: Bio Spirulina (Bijlage 6). Ik zag 
dat er uitleg werd gegeven over het product Spirulina algemeen. Onderaan zag ik 
diverse producten staan waaronder Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks. 
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Toen ik terugging naar de pagina: “Coronavirus informatie en tips” zag ik vermeld 
staan: “Vitamine C voor de weerstand” en “In Shanghai geldt vanaf 3 maart een 
officiële aanbeveling dat patiënten met een infectie door het coronavirus moeten 
worden behandeld met hoge doses vitamine C per infuus. „Een logisch verhaal”, 
zegt dr. . „Het afweersysteem heeft extra vitamine C nodig om 
naar behoren te kunnen functioneren. Preventief, maar zeker bij infecties is de 
behoefte aan vitamine C groter dan normaal.” Ook intensivist  van 
Amsterdam UMC, locatie VUmc, vindt de behandeling veelbelovend. Inmiddels is 
zo’n vijftig ton vitamine C naar Chinese ziekenhuizen vervoerd. Er lopen in China 
inmiddels drie klinische studies om de ervaringen met vitamine C bij de 
behandeling van coronapatiënten te documenteren. Artsen op ic-afdelingen in 
diverse ziekenhuizen melden dat patiënten een grotere genezingskans hebben als 
ze hoge doses (24.000 tot 30.000 milligram per dag) vitamine C per infuus krijgen 
toegediend. (Costerus, M. et al, 2020) 

Het effect van het inzetten van vitamine C bij een bestaande acute 
luchtweginfectie is duidelijk aangetoond (Gorton 1999). Sinds de jaren 40 is er 
veel onderzoek gedaan naar de effecten van hoge hoeveelheden vitamine C bij 
vrijwel alle virussen. Arts : “Het toedienen van vitamine C in 
doseringen tot 1000 maal de ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) is 
waarschijnlijk de meest onderbelichte en verzwegen therapie in de geneeskunde. 
Vrijwel alles is uit de kast gehaald om deze veilige, niet toxische en effectieve 
therapie onderuit te halen.” (Klatte, 2020) 

Dr. : “Dat vitamine C belangrijk is voor het bevorderen van ons 
afweersysteem, is algemeen bekend. (…) Vitamine C is vooral efficiënt als ze 
begeleid wordt door de zogenaamde ‘bio flavonoïden’. Deze combinatie vinden we 
van nature uiteraard vooral in verse groenten en fruit, zoals steeds de absolute 
basis voor een gezonde voeding. Toppers aan vitamine C en begeleidende 
flavonoïden zijn: alle verse bladgroenten, peterselie, tuinkers, paprika’s, 
aardbeien, zwarte bessen, cranberries, druiven… Bijna iedereen is op de hoogte 
dat we volop groenten moeten consumeren voor een sterke weerstand, alleen 
wordt dat advies in de praktijk niet genoeg uitgevoerd. Bovendien is dat niet 
alleen omwille van de vitamine C en bio flavonoïden dat groenten de weerstand 
verhogen: ze kunnen ook zeer interessante afweer verhogende 
zwavelverbindingen bevatten. We denken hierbij vooral aan de uienfamilie met ui, 
knoflook, bieslook, daslook en prei en aan de kolenfamilie met broccoli, 
boerenkool, palmkool, savooikool, witte kool, waterkers, raap, koolraap, radijzen, 
rammenas en mierikswortel.” 
Een goede kwaliteit vitamine C ( in groene letters) is wat ons betreft een 
onmisbaar supplement.” Ik klikte op “Vitamine C” en kwam op de volgende 
pagina: “Mannavital Vitamine C Platinum” ( Bijlage 7) “ , ook hier zag ik deze link 
staan: “Lees hier onze adviezen over de natuurlijke mogelijkheden om jouw 
weerstand te verhogen!” 

Ik zag op de website www nl , door middel van de bovengenoemde tekstdelen, 
beschreven wordt dat 

- Het Coronavirus blijkt vooral verzwakte mensen aan te vallen, mensen
met verminderde weerstand en/of mensen die al ziek zijn of oud en
verzwakt zijn.

- Ter ondersteuning om de weerstand te verhogen, adviseren wij
voedingssupplementen spirulina en Vitamine C.

- Het effect van het inzetten van spirulina en vitamine C voor het
bevorderen van het afweersysteem is door meerdere studies duidelijk
aangetoond!

- Spirulina voor meer energie en weerstand.
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- Het afweersysteem heeft Vitamine C nodig om naar behoren te kunnen
functioneren. Preventief maar zeker bij infecties is de behoefte aan
vitamine C groter dan normaal.

- Het afremmen van het coronavirus is niet onwaarschijnlijk, want activiteit
van spirulina is aangetoond bij diverse virussen.

Uit mijn vakdeskundigheid bleek mij dat boven omschreven tekstdelen 
vermeldingen zijn die aan de producten Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, 
van het merk en Vitamine C Platinum, van het merk Mannavital   
eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen of genezen van ziekte, gebrek, 
wond of pijn van de mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen, 
aangezien een relatie wordt gelegd tussen het gebruik van Bio spirulina 500 mg 
tabletten, 190 stuks, van het merk  en Vitamine C Platinum, van het merk 
Mannavital , en het inzetten van spirulina en vitamine c voor het bevorderen van 
het afweersysteem, ter ondersteuning om de weerstand te verhogen, preventief 
maar zeker bij een infectie is de behoefte aan vitamine C hoger, het afremmen 
van het coronavirus en dat het coronavirus vooral verzwakte mensen blijkt aan te 
vallen, mensen met verminderde weerstand en/of mensen die al ziek zijn of oud 
en verzwakt zijn. 

 Ingevolge artikel 14, lid 1, onder a, van de Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van 
20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
mogen claims inzake ziekterisicobeperking worden gedaan als hiervoor een 
vergunning is verleend om ze op te nemen in een communautaire lijst van 
dergelijke toegestane claims, en er tevens wordt voldaan aan alle voorwaarden 
voor het gebruik van die claims die Verordening (EG) Nr. 1924/2006 daaraan 
stelt. 

Ik, toezichthouder, ben vervolgens nagegaan of bovengenoemde vermeldingen 
genoemd zijn als toegelaten ziekterisicobeperkingsclaims ingevolge Verordening 
(EG) Nr. 1924/2006. 
Ik, toezichthouder, heb vastgesteld dat de gebruikte vermeldingen niet op basis 
van deze verordening zijn toegelaten. 

Conclusie ten aanzien van de status van het product:  
Door het gebruik van genoemde vermeldingen worden bovengenoemde producten 
Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks staan , van het merk  en Vitamine C 
Platinum, van het merk Mannavita op enigerlei wijze gepresenteerd als zijnde 
geschikt voor het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij 
de mens. Hieruit bleek mij dat bovengenoemde producten een geneesmiddel naar 
aandiening zijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, ten eerste, van de 
Geneesmiddelenwet. 

Onderzoek naar het in de handel brengen en de handelsvergunning van 
geneesmiddel: 
Ik zag dat de producten Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, van het merk 

 en Vitamine C Platinum gekocht konden worden door op de pushbutton  “nu 
bestellen” te drukken vervolgens kwam ik  in het winkelwagentje met het bestel 
overzicht ( bijlage 8). 
Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat bovengenoemde geneesmiddelen Bio 
spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, van het merk  en Vitamine C Platinum, 
te koop werden aangeboden. 
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Ik, toezichthouder, merk op dat ook in het winkelwagentje met het besteloverzicht 
linken stonden naar: Coronavirus: Versterk vooral je weerstand!    

 Check hier de bestsellers van dit moment, wees er snel bij!
 Lees hier onze adviezen over de natuurlijke mogelijkheden om jouw

weerstand te verhogen! (bijlage 5)

Ik, toezichthouder, deed vervolgens onderzoek of er een handelsvergunning voor 
bovengenoemde geneesmiddelen verkregen was  
Ik heb de databases Eudrapharmdatabase (www.Eudrapharm.eu) en de 
Geneesmiddeleninformatiebank van het College ter beoordeling van 
geneesmiddelen (CBG) (www.cbg-meb.nl) geraadpleegd. 
Ik zag, in de gegevens uit de Eudrapharm database (www.Eudrapharm.eu) en de 
Geneesmiddeleninformatiebank van het College ter beoordeling van 
geneesmiddelen (CBG) (www.cbg-meb.nl) dat, voor bovengenoemd 
geneesmiddel, Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks staan , van het merk  
en Vitamine C Platinum , geen handelsvergunningen waren verleend door de 
Europese Gemeenschap of het CBG. 

Conclusie van het onderzoek: 
Uit het bovenstaande bleek mij dat bovenstaande geneesmiddelen te koop 
aangeboden werden zonder handelsvergunning van de Europese Gemeenschap, 
verleend krachtens verordening (EG) nr. 726/2004 dan wel krachtens die 
verordening juncto verordening (EG) Nr. 1394/20071, of van het College verleend 
krachtens hoofdstuk 4 van de Geneesmiddelenwet. 

Het maken van reclame voor geneesmiddelen 

Op de website en webshop  www nl wordt op de home site onder het tabblad 
categorieën een verwijzing naar “Blog” gegeven. Hier staat bij: ”Meer weten over 
onze producten? Je vindt informatie en inspiratie op de Blog”. Ik zag toen dat 
ik op de bieb en blog site was van . Ik zag op deze site een plaatje van een 
virus met daarnaast de tekst: “Coronavirus informatie en tips” (Bijlage 9). Hierop 
heb ik geklikt. Ik zag hier staan onder de bieb en blog: “Coronavirus informatie en 
tips” (Bijlage 5). 

Ik zag op de website en webshop www. .nl , door middel van de 
bovengenoemde tekstdelen, beschreven wordt dat 

- Het Coronavirus blijkt vooral verzwakte mensen aan te vallen, mensen
met verminderde weerstand en/of mensen die al ziek zijn of oud en
verzwakt zijn.

- Ter ondersteuning om de weerstand te verhogen, adviseren wij
voedingssupplementen spirulina en Vitamine C.

- Het effect van het inzetten van spirulina en vitamine C voor het
bevorderen van het afweersysteem is door meerdere studies duidelijk
aangetoond!

- Spirulina voor meer energie en weerstand.

1  Verordening (EG) Nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 
november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004. 
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- Het afweersysteem heeft Vitamine C nodig om naar behoren te kunnen
functioneren. Preventief maar zeker bij infecties is de behoefte aan
vitamine C groter dan normaal.

- Het afremmen van het coronavirus is niet onwaarschijnlijk, want activiteit
van spirulina is aangetoond bij diverse virussen.

Verder zag ik staan in een van de volgende alinea’s: “De hoeveelheid 
wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat Spirulina de 
immuunsysteemrespons verbetert is aan het groeien, vooral bij oudere personen 
wiens immuun functie van nature afneemt”, “spirulina” was in een groene kleur 
aangegeven. Ik klikte op “spirulina” dat in groene letters was aangegeven en 
kwam op de volgende pagina : “ Bio Spirulina”. Ik zag hier  een overzicht van 

 Bio Spirulina producten staan( Bijlage 6) waaronder Bio spirulina 500 mg 
tabletten, 190 stuks . Verder zag ik  staan: “ Een goede kwaliteit vitamine C ( in 
groene letters) is wat ons betreft een onmisbaar supplement. Ik klikte op 
“Vitamine C” en kwam op de volgende pagina: “Mannavital Vitamine C Platinum” 
( Bijlage 7) “.  

Tevens merk ik, toezichthouder op dat ik deze reclame zag staan tijdens de  
Corona-crisisperiode. Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. In 
Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. De verspreiding, de epidemie, heeft 
zelfs geleid tot een pandemie, waarbij de strijd tegen het Coronavirus of de ziekte 
COVID-19 heeft geleid tot een, in Nederland, intellectuele Lock down, waarbij 
sociale contacten zijn beperkt. 

De gemiddelde consument wordt door de bovenomschreven tekstdelen en wijze 
van presenteren beïnvloed om de producten, Bio spirulina 500 mg tabletten,190 
stuks ,van het merk en Vitamine C Platinum, te kopen. 

Bovenstaande uitingen en andere aanprijzingen zorgen ervoor dat personen die de 
website bezoeken worden beïnvloed om Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, 
van het merk  en Vitamine C Platinum te kopen. Deze uitingen hebben dus als 
doel de verkoop en het gebruik van de geneesmiddelen Bio spirulina 500 mg 
tabletten, 190 stuks, van het merk  en Vitamine C Platinum te bevorderen. 
Deze vallen daarmee dus tevens onder het begrip ‘reclame’ zoals gedefinieerd in 
artikel 1, eerste lid, onder xx, van de Geneesmiddelenwet. Nu voor deze 
geneesmiddelen geen handelsvergunning is afgegeven, is het reclameverbod van 
artikel 84, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet overtreden.  

Overtredingen: 

Beboetbaar feit:  
Geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning geldt, te weten Bio spirulina 
500 mg tabletten, 190 stuks, van het merk en Vitamine C Platinum, werden te 
koop aangeboden.  

Dit is een overtreding van artikel 40, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet. 

Doc 424

-• -

-
• • 

-



Beboetbaar feit : 
Voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend, te weten Bio 
spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, van het merk. en Vitamine C Platinum 
werd reclame gemaakt. 

Dit is een overtreding van artikel 84, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet. 

Hierbij merk ik, toezichthouder, op dat de website niet uitputtend is beoordeeld, 
na de constatering van bovengenoemde overtredingen is de inspectie afgerond. 
De hele website dient aan de geldende wetgeving te voldoen en blijft de 
verantwoordelij kheid van 

Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met 
nummer--blijkt dat de onderneming als, besloten vennootschap 
ingeschreven is en gedreven wordt voor rekening en verantwoording van ■ 

aangemerkt . 

Overtreder: 
Naam bedrijf 
Vestigingsadres 
Postcode Plaats 

Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder 

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend 
domicilie kiezend te Utrecht op woensdag 15 april 2020. 

Toezichthouder-

Bij lagen: 
Bij lage 1 Homepage ~ Dl 
Bij lage 2 contactgegevens 
Bij lage 3 tabblad producten van de maand 
Bij lage 4 . Bio Spirulina 500 mg, 190 tabletten 
Bij lage 5 Bieb en blog coronavirus informatie en tips 
Bij lage 6 producten overzicht . Bio Spirulina 
Bij lage 7 mannavital vitamine c Platinum 
Bij lage 8 winkelwagen besteloverzicht 
Bij lage 9 De - bieb en blog overzicht 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht

 
t.a.v. de heer 

Datum 22 april 2022 

KENNISGEVING RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Pagina 1 van 1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 0900 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
260620876/  

Kopie aan 

Bijlagen 

Locatie: 
Naam:  
Adres:  
Postcode plaats:  

Inspectiedatum: dinsdag 7 april 2020 

Op bovenstaande datum heeft een NVWA-inspecteur een inspectie uitgevoerd op 
de website van uw bedrijf. Met deze brief wil ik u informeren over de 
vervolgprocedure. 
• Na onderzoek van uw website en beoordeling van de aanduidingen en claims op

een of meerdere producten die op uw website worden aangeboden voor
verkoop op de Nederlandse markt, heeft de inspecteur geconstateerd dat er
niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Er is hiervoor een Rapport van
Bevindingen opgemaakt.

• Voor overtredingen die door de inspecteur in het Rapport van Bevindingen zijn
vastgelegd zal waarschijnlijk een voornemen tot boeteoplegging worden
opgesteld.

• De NVWA streeft ernaar het voornemen tot boeteoplegging en het Rapport van
Bevindingen binnen 6 weken na inspectiedatum – en anders zo spoedig
mogelijk - naar u te verzenden.

• Vanaf de verzenddatum van het voornemen tot boeteoplegging heeft u twee
weken de gelegenheid tot het indienen van uw zienswijze.

Bevindingen: 

Tijdens de internet inspectie is geconstateerd dat er via de bieb en blog  
coronavirus informatie en tips medische claims gemaakt werden bij de 
producten vitamine c en spirulina. Dit maakt de producten een geneesmiddel 
naar aandiening. Dit is een overtreding van de geneesmiddelenwet. 

Doc 425

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

-



Indien u over deze brief vragen heeft kunt u zich wenden tot de NVWA en zal de 
inspecteur die het Rapport van bevindingen heeft opgesteld contact met u 
opnemen. 
Ik adviseer u om direct maatregelen te treffen om de overtredingen op te heffen. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

hoofd afdeling Voedselveiligheid & industriële productie 

Doe 425 



> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht

 
t.a.v. de heer 

Datum 16 april 2020 

KENNISGEVING RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Pagina 1 van 1 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 0900 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
260620876/  

Kopie aan 

Bijlagen 

Locatie: 
Naam:  
Adres:  
Postcode plaats:  

Inspectiedatum: dinsdag 7 april 2020 

Op bovenstaande datum heeft een NVWA-inspecteur een inspectie uitgevoerd op 
de website van uw bedrijf. Met deze brief wil ik u informeren over de 
vervolgprocedure. 
 Na onderzoek van uw website en beoordeling van de aanduidingen en claims op

een of meerdere producten die op uw website worden aangeboden voor
verkoop op de Nederlandse markt, heeft de inspecteur geconstateerd dat er
niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Er is hiervoor een Rapport van
Bevindingen opgemaakt.

 Voor overtredingen die door de inspecteur in het Rapport van Bevindingen zijn
vastgelegd zal waarschijnlijk een voornemen tot boeteoplegging worden
opgesteld.

 De NVWA streeft ernaar het voornemen tot boeteoplegging en het Rapport van
Bevindingen binnen 6 weken na inspectiedatum – en anders zo spoedig
mogelijk - naar u te verzenden.

 Vanaf de verzenddatum van het voornemen tot boeteoplegging heeft u twee
weken de gelegenheid tot het indienen van uw zienswijze.

Bevindingen: 

Tijdens de internet inspectie is geconstateerd dat er via de bieb en blog 
coronavirus informatie en tips medische claims gemaakt werden bij de 
producten vitamine c en spirulina. Dit maakt de producten een geneesmiddel 
naar aandiening. Dit is een overtreding van de geneesmiddelenwet. 
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Indien u over deze brief vragen heeft kunt u zich wenden tot de NVWA en za l de 
inspecteur die het Rapport van bevindingen heeft opgesteld contact met u 
opnemen. 
Ik adviseer u om direct maatregelen te treffen om de overtredingen op te heffen. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

hoofd afdeling Voedselveiligheid & industriële productie 

Doe 426 



Nummer: 2020/260620876~ 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernumme,.., toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwa liteit (LNV) , als bedoeld in artikel 5 : 11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschri~en waarvan het 
toezicht op de na leving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Aan leiding: 
Deze inspectie is uitgevoerd naar aan leiding van het project "Corona cla ims op 
internet" . 
Voor dit project heb ik een inspectie uitgevoerd van de internetsite met webshop 
genaamd www■,n l , eigendom van : 

Locatie verantwoo ·· · · · 
Naam bedrijf 
Vestigingsadres 
Postcode Plaats 

Bevindingen : 
Datum en tijdstip van bevindingen : dinsdag 7 april 2020 omstreeks 11 :45 uur en 
vrijdag 10 april 2020 omstreeks 9 : 15 uur. 

Op, dinsdag 7 apri l 2020 omstreeks 11 :45 uur en vrijdag 10 april 2020 omstreeks 
9 : 15 uur bevond ik mij voor een inspectie op internet. 
Tijdens deze inspectie zag ik, nadat ik de daartoe noodzakelijke handelingen op 
mijn computer had verricht, een internetsite met webshop genaamd: www■.n l 
(bijlage 1). 

Vervolgens zocht ik verder op voorgenoemde website naar mogelijke 
vermeldingen of aanwijzingen omtrent de identiteit van de eigenaar of exploitant 
van deze website. 

Ik zag dat, onder op de homepagina, onder de kop "Klantenservice" in de 
menubalk, contact stond. Na aanklikken van deze pushbutton contact , zag ik dat 
op de pagina het volgende stond : 
"Contact gegevens : 
Adres: 

' Tel:--

260620876 
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E-mail: info@ .nl
KvK nummer: ”

Vervolgens heb ik, het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel met nummer  geraadpleegd. Ik zag dat  de 
handelsnaam was van de besloten vennootschap  gevestigd 

 . Ik zag dat www .nl een internetadres van  
 was.  

Onderzoek naar medische claims: 
Ik, toezichthouder, heb genoemde internetsite met webshop nader onderzocht op 
het voorkomen van zogenaamde medische claims.  

Op de internetsite met webshop  www. .nl zag ik op de homesite een tabblad 
met producten van de maand, hierop heb ik geklikt ( Bijlage 3). Ik zag op deze 
pagina het product  Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks staan, hierop 
heb ik geklikt. Ik zag op deze pagina een link naar: “  Lees hier onze adviezen 
over de natuurlijke mogelijkheden om jouw weerstand te verhogen!”, hierop heb 
ik geklikt. Ik zag hier staan onder de bieb en blog: “Coronavirus informatie en 
tips” (Bijlage 5). 

Ik zag staan in de alinea: “Hoe de weerstand te verhogen” het volgende: “Hoe de 
weerstand te verhogen: “Dr.  veelzijdige arts en deskundige op het 
gebied van natuurlijke gezondheid: “Ondanks de enorme media-aandacht dat het 
coronavirus krijgt met daaraan gekoppelde goedbedoelde adviezen zoals handen 
wassen of -ontsmetten, geen handjes schudden en drukke plaatsen te mijden, is 
er één zeer belangrijk aspect waar nauwelijks over gesproken wordt: zorg ervoor 
dat je afweervermogen optimaal is! Want Louis Pasteur wist anderhalve eeuw 
geleden al dat toevallig contact niet de belangrijkste oorzaak is van een infectie en 
stelde ronduit: ‘het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop ze valt’.” 

“Het Coronavirus blijkt vooral verzwakte mensen aan te vallen, mensen met 
verminderde weerstand en/of mensen die al ziek zijn of oud en verzwakt zijn. 
Mensen met veel weerstand kunnen ook aangevallen worden maar lijken milde 
verschijnselen te hebben. Het is niet alleen nu, maar altijd belangrijk om jouw 
weerstand op peil te houden of te krijgen: voedzaam eten, voldoende slaap en 
rust zijn natuurlijk de belangrijkste zaken. Ter ondersteuning adviseren wij de 
voedingssupplementen spirulina en vitamine C. Het effect van het inzetten van 
spirulina en vitamine C voor het bevorderen van het afweersysteem is door 
meerdere studies duidelijk aangetoond!”  

Verder zag ik staan in een van de volgende alinea’s : “Spirulina voor meer 
weerstand”. Hierbij zag ik vermeld: “De hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek 
waaruit blijkt dat Spirulina de immuunsysteemrespons verbetert is aan het 
groeien, vooral bij oudere personen wiens immuun functie van nature afneemt. De 
bevindingen van deze studie zijn gepubliceerd in het tijdschrift Cellular & 
Molecular Immunology (Selmi et al 2011). Van deze blauwgroene alg is ook 
aangetoond dat ze diverse immuun parameters bij gezonde mensen verbetert. 
Het afremmen van het coronavirus is niet onwaarschijnlijk, want activiteit van 
spirulina is aangetoond bij diverse virussen. Spirulina is van nature een rijke bron 
van o.a. eiwitten, aminozuren, fytonutriënten, ijzer, antioxidanten en B-vitaminen 
en een kleine hoeveelheid van ongeveer 3 gram (of 6 tabletten) per dag is al 
voldoende voor een merkbare verbetering in de weerstand.” Ik klikte op 
“spirulina” en kwam op de volgende pagina:  Bio Spirulina (Bijlage 6). Ik zag 
dat er uitleg werd gegeven over het product Spirulina algemeen. Onderaan zag ik 
diverse producten staan waaronder  Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks. 
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Toen ik terugging naar de pagina: “Coronavirus informatie en tips” zag ik vermeld 
staan: “Vitamine C voor de weerstand” en “In Shanghai geldt vanaf 3 maart een 
officiële aanbeveling dat patiënten met een infectie door het coronavirus moeten 
worden behandeld met hoge doses vitamine C per infuus. „Een logisch verhaal”, 
zegt dr. . „Het afweersysteem heeft extra vitamine C nodig om 
naar behoren te kunnen functioneren. Preventief, maar zeker bij infecties is de 
behoefte aan vitamine C groter dan normaal.” Ook intensivist  van 
Amsterdam UMC, locatie VUmc, vindt de behandeling veelbelovend. Inmiddels is 
zo’n vijftig ton vitamine C naar Chinese ziekenhuizen vervoerd. Er lopen in China 
inmiddels drie klinische studies om de ervaringen met vitamine C bij de 
behandeling van coronapatiënten te documenteren. Artsen op ic-afdelingen in 
diverse ziekenhuizen melden dat patiënten een grotere genezingskans hebben als 
ze hoge doses (24.000 tot 30.000 milligram per dag) vitamine C per infuus krijgen 
toegediend. (Costerus, M. et al, 2020) 

Het effect van het inzetten van vitamine C bij een bestaande acute 
luchtweginfectie is duidelijk aangetoond (Gorton 1999). Sinds de jaren 40 is er 
veel onderzoek gedaan naar de effecten van hoge hoeveelheden vitamine C bij 
vrijwel alle virussen. Arts : “Het toedienen van vitamine C in 
doseringen tot 1000 maal de ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) is 
waarschijnlijk de meest onderbelichte en verzwegen therapie in de geneeskunde. 
Vrijwel alles is uit de kast gehaald om deze veilige, niet toxische en effectieve 
therapie onderuit te halen.” (Klatte, 2020) 

Dr. : “Dat vitamine C belangrijk is voor het bevorderen van ons 
afweersysteem, is algemeen bekend. (…) Vitamine C is vooral efficiënt als ze 
begeleid wordt door de zogenaamde ‘bio flavonoïden’. Deze combinatie vinden we 
van nature uiteraard vooral in verse groenten en fruit, zoals steeds de absolute 
basis voor een gezonde voeding. Toppers aan vitamine C en begeleidende 
flavonoïden zijn: alle verse bladgroenten, peterselie, tuinkers, paprika’s, 
aardbeien, zwarte bessen, cranberries, druiven… Bijna iedereen is op de hoogte 
dat we volop groenten moeten consumeren voor een sterke weerstand, alleen 
wordt dat advies in de praktijk niet genoeg uitgevoerd. Bovendien is dat niet 
alleen omwille van de vitamine C en bio flavonoïden dat groenten de weerstand 
verhogen: ze kunnen ook zeer interessante afweer verhogende 
zwavelverbindingen bevatten. We denken hierbij vooral aan de uienfamilie met ui, 
knoflook, bieslook, daslook en prei en aan de kolenfamilie met broccoli, 
boerenkool, palmkool, savooikool, witte kool, waterkers, raap, koolraap, radijzen, 
rammenas en mierikswortel.” 
Een goede kwaliteit vitamine C ( in groene letters) is wat ons betreft een 
onmisbaar supplement.” Ik klikte op “Vitamine C” en kwam op de volgende 
pagina: “Mannavital Vitamine C Platinum” ( Bijlage 7) “ , ook hier zag ik deze link 
staan: “Lees hier onze adviezen over de natuurlijke mogelijkheden om jouw 
weerstand te verhogen!” 

Ik zag op de website www. .nl , door middel van de bovengenoemde tekstdelen, 
beschreven wordt dat 

- Het Coronavirus blijkt vooral verzwakte mensen aan te vallen, mensen
met verminderde weerstand en/of mensen die al ziek zijn of oud en
verzwakt zijn.

- Ter ondersteuning om de weerstand te verhogen, adviseren wij
voedingssupplementen spirulina en Vitamine C.

- Het effect van het inzetten van spirulina en vitamine C voor het
bevorderen van het afweersysteem is door meerdere studies duidelijk
aangetoond!

- Spirulina voor meer energie en weerstand.
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- Het afweersysteem heeft Vitamine C nodig om naar behoren te kunnen
functioneren. Preventief maar zeker bij infecties is de behoefte aan
vitamine C groter dan normaal.

- Het afremmen van het coronavirus is niet onwaarschijnlijk, want activiteit
van spirulina is aangetoond bij diverse virussen.

Uit mijn vakdeskundigheid bleek mij dat boven omschreven tekstdelen 
vermeldingen zijn die aan de producten Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, 
van het merk  en Vitamine C Platinum, van het merk Mannavital   
eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen of genezen van ziekte, gebrek, 
wond of pijn van de mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen, 
aangezien een relatie wordt gelegd tussen het gebruik van Bio spirulina 500 mg 
tabletten, 190 stuks, van het merk  en Vitamine C Platinum, van het merk 
Mannavital , en het inzetten van spirulina en vitamine c voor het bevorderen van 
het afweersysteem, ter ondersteuning om de weerstand te verhogen, preventief 
maar zeker bij een infectie is de behoefte aan vitamine C hoger, het afremmen 
van het coronavirus en dat het coronavirus vooral verzwakte mensen blijkt aan te 
vallen, mensen met verminderde weerstand en/of mensen die al ziek zijn of oud 
en verzwakt zijn. 

 Ingevolge artikel 14, lid 1, onder a, van de Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van 
20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
mogen claims inzake ziekterisicobeperking worden gedaan als hiervoor een 
vergunning is verleend om ze op te nemen in een communautaire lijst van 
dergelijke toegestane claims, en er tevens wordt voldaan aan alle voorwaarden 
voor het gebruik van die claims die Verordening (EG) Nr. 1924/2006 daaraan 
stelt. 

Ik, toezichthouder, ben vervolgens nagegaan of bovengenoemde vermeldingen 
genoemd zijn als toegelaten ziekterisicobeperkingsclaims ingevolge Verordening 
(EG) Nr. 1924/2006. 
Ik, toezichthouder, heb vastgesteld dat de gebruikte vermeldingen niet op basis 
van deze verordening zijn toegelaten. 

Conclusie ten aanzien van de status van het product:  
Door het gebruik van genoemde vermeldingen worden bovengenoemde producten 
Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks staan , van het merk  en Vitamine C 
Platinum, van het merk Mannavita op enigerlei wijze gepresenteerd als zijnde 
geschikt voor het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij 
de mens. Hieruit bleek mij dat bovengenoemde producten een geneesmiddel naar 
aandiening zijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, ten eerste, van de 
Geneesmiddelenwet. 

Onderzoek naar het in de handel brengen en de handelsvergunning van 
geneesmiddel: 
Ik zag dat de producten Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, van het merk 

 en Vitamine C Platinum gekocht konden worden door op de pushbutton  “nu 
bestellen” te drukken vervolgens kwam ik  in het winkelwagentje met het bestel 
overzicht ( bijlage 8). 
Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat bovengenoemde geneesmiddelen Bio 
spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, van het merk  en Vitamine C Platinum, 
te koop werden aangeboden. 
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Ik, toezichthouder, merk op dat ook in het winkelwagentje met het besteloverzicht 
linken stonden naar: Coronavirus: Versterk vooral je weerstand!    

 Check hier de bestsellers van dit moment, wees er snel bij!
 Lees hier onze adviezen over de natuurlijke mogelijkheden om jouw

weerstand te verhogen! (bijlage 5)

Ik, toezichthouder, deed vervolgens onderzoek of er een handelsvergunning voor 
bovengenoemde geneesmiddelen verkregen was  
Ik heb de databases Eudrapharmdatabase (www.Eudrapharm.eu) en de 
Geneesmiddeleninformatiebank van het College ter beoordeling van 
geneesmiddelen (CBG) (www.cbg-meb.nl) geraadpleegd. 
Ik zag, in de gegevens uit de Eudrapharm database (www.Eudrapharm.eu) en de 
Geneesmiddeleninformatiebank van het College ter beoordeling van 
geneesmiddelen (CBG) (www.cbg-meb.nl) dat, voor bovengenoemd 
geneesmiddel, Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks staan , van het merk  
en Vitamine C Platinum , geen handelsvergunningen waren verleend door de 
Europese Gemeenschap of het CBG. 

Conclusie van het onderzoek: 
Uit het bovenstaande bleek mij dat bovenstaande geneesmiddelen te koop 
aangeboden werden zonder handelsvergunning van de Europese Gemeenschap, 
verleend krachtens verordening (EG) nr. 726/2004 dan wel krachtens die 
verordening juncto verordening (EG) Nr. 1394/20071, of van het College verleend 
krachtens hoofdstuk 4 van de Geneesmiddelenwet. 

Het maken van reclame voor geneesmiddelen 

Op de website en webshop  www nl wordt op de home site onder het tabblad 
categorieën een verwijzing naar “Blog” gegeven. Hier staat bij: ”Meer weten over 
onze producten? Je vindt informatie en inspiratie op de  Blog”. Ik zag toen dat 
ik op de bieb en blog site was van . Ik zag op deze site een plaatje van een 
virus met daarnaast de tekst: “Coronavirus informatie en tips” (Bijlage 9). Hierop 
heb ik geklikt. Ik zag hier staan onder de bieb en blog: “Coronavirus informatie en 
tips” (Bijlage 5). 

Ik zag op de website en webshop www .nl , door middel van de 
bovengenoemde tekstdelen, beschreven wordt dat 

- Het Coronavirus blijkt vooral verzwakte mensen aan te vallen, mensen
met verminderde weerstand en/of mensen die al ziek zijn of oud en
verzwakt zijn.

- Ter ondersteuning om de weerstand te verhogen, adviseren wij
voedingssupplementen spirulina en Vitamine C.

- Het effect van het inzetten van spirulina en vitamine C voor het
bevorderen van het afweersysteem is door meerdere studies duidelijk
aangetoond!

- Spirulina voor meer energie en weerstand.

1  Verordening (EG) Nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 
november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004. 
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- Het afweersysteem heeft Vitamine C nodig om naar behoren te kunnen
functioneren. Preventief maar zeker bij infecties is de behoefte aan
vitamine C groter dan normaal.

- Het afremmen van het coronavirus is niet onwaarschijnlijk, want activiteit
van spirulina is aangetoond bij diverse virussen.

Verder zag ik staan in een van de volgende alinea’s: “De hoeveelheid 
wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat Spirulina de 
immuunsysteemrespons verbetert is aan het groeien, vooral bij oudere personen 
wiens immuun functie van nature afneemt”, “spirulina” was in een groene kleur 
aangegeven. Ik klikte op “spirulina” dat in groene letters was aangegeven en 
kwam op de volgende pagina : “  Bio Spirulina”. Ik zag hier  een overzicht van 

 Bio Spirulina producten staan( Bijlage 6) waaronder  Bio spirulina 500 mg 
tabletten, 190 stuks . Verder zag ik  staan: “ Een goede kwaliteit vitamine C ( in 
groene letters) is wat ons betreft een onmisbaar supplement. Ik klikte op 
“Vitamine C” en kwam op de volgende pagina: “Mannavital Vitamine C Platinum” 
( Bijlage 7) “.  

Tevens merk ik, toezichthouder op dat ik deze reclame zag staan tijdens de  
Corona-crisisperiode. Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. In 
Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. De verspreiding, de epidemie, heeft 
zelfs geleid tot een pandemie, waarbij de strijd tegen het Coronavirus of de ziekte 
COVID-19 heeft geleid tot een, in Nederland, intellectuele Lock down, waarbij 
sociale contacten zijn beperkt. 

De gemiddelde consument wordt door de bovenomschreven tekstdelen en wijze 
van presenteren beïnvloed om de producten, Bio spirulina 500 mg tabletten,190 
stuks ,van het merk  en Vitamine C Platinum, te kopen. 

Bovenstaande uitingen en andere aanprijzingen zorgen ervoor dat personen die de 
website bezoeken worden beïnvloed om Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, 
van het merk  en Vitamine C Platinum te kopen. Deze uitingen hebben dus als 
doel de verkoop en het gebruik van de geneesmiddelen Bio spirulina 500 mg 
tabletten, 190 stuks, van het merk  en Vitamine C Platinum te bevorderen. 
Deze vallen daarmee dus tevens onder het begrip ‘reclame’ zoals gedefinieerd in 
artikel 1, eerste lid, onder xx, van de Geneesmiddelenwet. Nu voor deze 
geneesmiddelen geen handelsvergunning is afgegeven, is het reclameverbod van 
artikel 84, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet overtreden.  

Overtredingen: 

Beboetbaar feit:  
Geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning geldt, te weten Bio spirulina 
500 mg tabletten, 190 stuks, van het merk en Vitamine C Platinum, werden te 
koop aangeboden.  

Dit is een overtreding van artikel 40, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet. 
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Beboetbaar feit:  
Voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend, te weten Bio 
spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, van het merk  en Vitamine C Platinum 
werd reclame gemaakt. 

Dit is een overtreding van artikel 84, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet. 

Hierbij merk ik, toezichthouder, op dat de website niet uitputtend is beoordeeld, 
na de constatering van bovengenoemde overtredingen is de inspectie afgerond. 
De hele website dient aan de geldende wetgeving te voldoen en blijft de 
verantwoordelijkheid van  

Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met 
nummer  blijkt dat de onderneming als, besloten vennootschap 
ingeschreven is en gedreven wordt voor rekening en verantwoording van   

  Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder 
aangemerkt. 

Overtreder: 
Naam bedrijf :  
Vestigingsadres :   
Postcode Plaats :  

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend 
domicilie kiezend te Utrecht op woensdag 15 april 2020.  

Toezichthouder  

Bijlagen: 
Bijlage 1 Homepage www nl  
Bijlage 2 contactgegevens 
Bijlage 3 tabblad producten van de maand 
Bijlage 4  Bio Spirulina 500 mg, 190 tabletten 
Bijlage 5 Bieb en blog coronavirus informatie en tips 
Bijlage 6 producten overzicht  Bio Spirulina 
Bijlage 7 mannavital vitamine c Platinum 
Bijlage 8 winkelwagen besteloverzicht 
Bijlage 9 De  bieb en blog overzicht 
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.; Gratis adVles door specialisten 

.;- Groot 100% naruudijk assortiment 

.;- Pure en eerlijke producten 

dpd 
Algemene voorwaarden I Privacy I Cookies 1 Realisatie webshop: Flashpoinc 

Waarom " I? 
.,, Voor 14:00 besteld, zelfde da g verzonden 

.,, Veilig en vert rouwd betalen 

.,, Pure en eerlijke prod ucten 

.,, Een groot 100% natuur lijk assortime nt 

.,, Gratis advies door specialiste n 

.,, Schrijf je in voor de mailing! 

Sorteer op: Positie 

lOOII h"k>;,.,•I, ••porl,,od 

1~<> '"1'"' ''"' .. 
l!I 

• 

- Bio Spirulina 120 vegicaps 
Het echte superfood, al duizenden Jaren. 

Smaakloos en makkelijk doorslikken! 

***** (6 reviews) 

Niet op voorraad € 34,95 

VclJoro: 0 (!> 0 8 

Contact: 

E info@ 

T 

nl 
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Nummer : 2020/260620876-

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer _ , toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), als bedoeld in artikel 5: 11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de na leving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende : 

Aan leiding: 
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van het project "Corona claims op 
internet" . 
Voor dit project heb ik een inspectie ~ ernetsite met webshop 
genaamd www. nl, eigendom van:----

Locatie verantwoordelïk bedrïf: 
Naam bedrijf 
Vestigingsadres 
Postcode Plaats 

Bevindingen: 
Datum en tijdstip van bevindingen : dinsdag 7 april 2020 omstreeks 11 :45 uur en 
v rijdag 10 april 2020 omstreeks 9 : 15 uur. 

Op, dinsdag 7 april 2020 omstreeks 11 :45 uur en vrijdag 10 april 2020 omstreeks 
9 : 15 uur bevond ik mij voor een inspectie op internet. 
Tijdens deze inspectie zag ik, nadat ik de daartoe noodzakelij ke handelingen op 
mijn computer had verricht, een internetsite met webshop genaamd: wwvllll,nl 
(bijlage 1). 

Vervolgens zocht ik verder op voorgenoemde website naar mogelijke 
vermeldingen of aanwijzingen omtrent de identiteit van de eigenaar of exploitant 
van deze website. 

Ik zag dat, onder op de homepagina, onder de kop "Klantenservice" in de 
menubalk, contact stond. Na aanklikken van deze pushbutton contact , zag ik dat 
op de pagina het volgende stond: 
"Contact gegevens: 
Adres: 

( Bij lage 2) 

Tel : 
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E-mail : ~ 
KvK nummer~ " 

Vervolgens heb ik, het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel met nummer- geraadpleegd. Ik za dat de 
handelsnaam was van de besloten vennootschap 

- · Ik zag dat www 

gevestigd 
.nl een internetadres van■ 

Onderzoek naar medische claims : 
Ik, toezichthouder, heb genoemde internetsite met webshop nader onderzocht op 
het voorkomen van zogenaamde medische claims. 

Op de internetsite met webshop www■.nl zag ik op de homesite een tabblad 
met producten van de maand, hierop heb ik geklikt ( Bijlage 3) . Ik zag op deze 
pagina het product■ Bio spiru lina 500 mg tabletten, 190 stuks staan, hierop 
heb ik geklikt. Ik zag op deze pagina een link naar: "• Lees hier onze adviezen 
over de natuurlijke mogelijkheden om jouw weerstand te verhogen!", hierop heb 
ik geklikt. Ik zag hier staan onder de bieb en blog : "Coronavirus informatie en 
tips" (Bijlage 5) . 

Ik zag staan in de alinea : "Hoe de weerstand te verhogen" het volgende : "Hoe de 
weerstand te verhogen : "Dr. , veelzijdige arts en deskundige op het 
gebied van natuurlijke gezondheid : "Ondanks de enorme media-aandacht dat het 
coronavirus krijgt met daaraan gekoppelde goedbedoelde adviezen zoals handen 
wassen of -ontsmetten, geen handjes schudden en drukke plaatsen te mijden, is 
er één zeer belangrijk aspect waar nauwelijks over gesproken wordt: zorg ervoor 
dat je afweervermogen optimaal is ! Want Louis Pasteur wist anderhalve eeuw 
geleden al dat toevallig contact niet de belangrijkste oorzaak is van een infectie en 
stelde ronduit : 'het is niet de kiem die telt, maar de bodem waarop ze valt'." 

"Het Coronavirus blijkt vooral verzwakte mensen aan te vallen, mensen met 
verminderde weerstand en/of mensen die al ziek zijn of oud en verzwakt zijn . 
Mensen met veel weerstand kunnen ook aangeva llen worden maar lijken milde 
verschijnselen te hebben. Het is niet alleen nu, maar altijd belangrijk om jouw 
weerstand op peil te houden of te krijgen : voedzaam eten, voldoende slaap en 
rust zijn natuurlijk de belangrijkste zaken . Ter ondersteuning adviseren wij de 
voedingssupplementen spirulina en vitamine C. Het effect van het inzetten van 
spirulina en vitamine C voor het bevorderen van het afweersysteem is door 
meerdere studies duidelijk aangetoond!" 

Verder zag ik staan in een van de volgende alinea 's : "Spirulina voor meer 
weerstand". Hierbij zag ik vermeld : " De hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek 
waaruit blijkt dat Spirulina de immuunsysteemrespons verbetert is aan het 
groeien, vooral bij oudere personen wiens immuun functie van nature afneemt. De 
bevindingen van deze studie zijn gepubliceerd in het tijdsch rift Cellular & 
Molecular Immunology (Selmi et al 2011). Van deze blauwgroene alg is ook 
aangetoond dat ze diverse immuun parameters bij gezonde mensen verbetert. 
Het afremmen van het coronavirus is niet onwaarschijnlijk, want activiteit van 
spirulina is aangetoond bij diverse virussen . Spirulina is van nature een rijke bron 
van o.a . eiwitten, aminozuren, fytonutriënten, ijzer, antioxidanten en B-vitaminen 
en een kleine hoeveelheid van ongeveer 3 gram (of 6 tabletten) per dag is al 
voldoende voor een merkbare verbetering in de weerstand ." Ik klikte op 
"spi rulina" en kwam op de volgende pagina : - Bio Spirulina (Bijlage 6). I k zag 
dat er uitleg werd gegeven over het product ~ ulina algemeen. Onderaan zag ik 
diverse producten staan waaronder - Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks. 
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Toen ik terugging naar de pagina: “Coronavirus informatie en tips” zag ik vermeld 
staan: “Vitamine C voor de weerstand” en “In Shanghai geldt vanaf 3 maart een 
officiële aanbeveling dat patiënten met een infectie door het coronavirus moeten 
worden behandeld met hoge doses vitamine C per infuus. „Een logisch verhaal”, 
zegt dr. . „Het afweersysteem heeft extra vitamine C nodig om 
naar behoren te kunnen functioneren. Preventief, maar zeker bij infecties is de 
behoefte aan vitamine C groter dan normaal.” Ook intensivist  van 
Amsterdam UMC, locatie VUmc, vindt de behandeling veelbelovend. Inmiddels is 
zo’n vijftig ton vitamine C naar Chinese ziekenhuizen vervoerd. Er lopen in China 
inmiddels drie klinische studies om de ervaringen met vitamine C bij de 
behandeling van coronapatiënten te documenteren. Artsen op ic-afdelingen in 
diverse ziekenhuizen melden dat patiënten een grotere genezingskans hebben als 
ze hoge doses (24.000 tot 30.000 milligram per dag) vitamine C per infuus krijgen 
toegediend. (Costerus, M. et al, 2020) 

Het effect van het inzetten van vitamine C bij een bestaande acute 
luchtweginfectie is duidelijk aangetoond (Gorton 1999). Sinds de jaren 40 is er 
veel onderzoek gedaan naar de effecten van hoge hoeveelheden vitamine C bij 
vrijwel alle virussen. Arts : “Het toedienen van vitamine C in 
doseringen tot 1000 maal de ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) is 
waarschijnlijk de meest onderbelichte en verzwegen therapie in de geneeskunde. 
Vrijwel alles is uit de kast gehaald om deze veilige, niet toxische en effectieve 
therapie onderuit te halen.” (Klatte, 2020) 

Dr. : “Dat vitamine C belangrijk is voor het bevorderen van ons 
afweersysteem, is algemeen bekend. (…) Vitamine C is vooral efficiënt als ze 
begeleid wordt door de zogenaamde ‘bio flavonoïden’. Deze combinatie vinden we 
van nature uiteraard vooral in verse groenten en fruit, zoals steeds de absolute 
basis voor een gezonde voeding. Toppers aan vitamine C en begeleidende 
flavonoïden zijn: alle verse bladgroenten, peterselie, tuinkers, paprika’s, 
aardbeien, zwarte bessen, cranberries, druiven… Bijna iedereen is op de hoogte 
dat we volop groenten moeten consumeren voor een sterke weerstand, alleen 
wordt dat advies in de praktijk niet genoeg uitgevoerd. Bovendien is dat niet 
alleen omwille van de vitamine C en bio flavonoïden dat groenten de weerstand 
verhogen: ze kunnen ook zeer interessante afweer verhogende 
zwavelverbindingen bevatten. We denken hierbij vooral aan de uienfamilie met ui, 
knoflook, bieslook, daslook en prei en aan de kolenfamilie met broccoli, 
boerenkool, palmkool, savooikool, witte kool, waterkers, raap, koolraap, radijzen, 
rammenas en mierikswortel.” 
Een goede kwaliteit vitamine C ( in groene letters) is wat ons betreft een 
onmisbaar supplement.” Ik klikte op “Vitamine C” en kwam op de volgende 
pagina: “Mannavital Vitamine C Platinum” ( Bijlage 7) “ , ook hier zag ik deze link 
staan: “Lees hier onze adviezen over de natuurlijke mogelijkheden om jouw 
weerstand te verhogen!” 

Ik zag op de website www. nl , door middel van de bovengenoemde tekstdelen, 
beschreven wordt dat 

- Het Coronavirus blijkt vooral verzwakte mensen aan te vallen, mensen
met verminderde weerstand en/of mensen die al ziek zijn of oud en
verzwakt zijn.

- Ter ondersteuning om de weerstand te verhogen, adviseren wij
voedingssupplementen spirulina en Vitamine C.

- Het effect van het inzetten van spirulina en vitamine C voor het
bevorderen van het afweersysteem is door meerdere studies duidelijk
aangetoond!

- Spirulina voor meer energie en weerstand.
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- Het afweersysteem heeft Vitamine C nodig om naar behoren te kunnen
functioneren. Preventief maar zeker bij infecties is de behoefte aan
vitamine C groter dan normaal.

- Het afremmen van het coronavirus is niet onwaarschijnlijk, want activiteit
van spirulina is aangetoond bij diverse virussen.

Uit mijn vakdeskundigheid bleek mij dat boven omschreven tekstdelen 
vermeldingen zijn die aan de producten Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, 
van het merk en Vitamine C Platinum, van het merk Mannavital   
eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen of genezen van ziekte, gebrek, 
wond of pijn van de mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen, 
aangezien een relatie wordt gelegd tussen het gebruik van Bio spirulina 500 mg 
tabletten, 190 stuks, van het merk en Vitamine C Platinum, van het merk 
Mannavital , en het inzetten van spirulina en vitamine c voor het bevorderen van 
het afweersysteem, ter ondersteuning om de weerstand te verhogen, preventief 
maar zeker bij een infectie is de behoefte aan vitamine C hoger, het afremmen 
van het coronavirus en dat het coronavirus vooral verzwakte mensen blijkt aan te 
vallen, mensen met verminderde weerstand en/of mensen die al ziek zijn of oud 
en verzwakt zijn. 

 Ingevolge artikel 14, lid 1, onder a, van de Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van 
20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
mogen claims inzake ziekterisicobeperking worden gedaan als hiervoor een 
vergunning is verleend om ze op te nemen in een communautaire lijst van 
dergelijke toegestane claims, en er tevens wordt voldaan aan alle voorwaarden 
voor het gebruik van die claims die Verordening (EG) Nr. 1924/2006 daaraan 
stelt. 

Ik, toezichthouder, ben vervolgens nagegaan of bovengenoemde vermeldingen 
genoemd zijn als toegelaten ziekterisicobeperkingsclaims ingevolge Verordening 
(EG) Nr. 1924/2006. 
Ik, toezichthouder, heb vastgesteld dat de gebruikte vermeldingen niet op basis 
van deze verordening zijn toegelaten. 

Conclusie ten aanzien van de status van het product:  
Door het gebruik van genoemde vermeldingen worden bovengenoemde producten  
Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks staan , van het merk en Vitamine C 
Platinum, van het merk Mannavita op enigerlei wijze gepresenteerd als zijnde 
geschikt voor het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij 
de mens. Hieruit bleek mij dat bovengenoemde producten een geneesmiddel naar 
aandiening zijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, ten eerste, van de 
Geneesmiddelenwet. 

Onderzoek naar het in de handel brengen en de handelsvergunning van 
geneesmiddel: 
Ik zag dat de producten Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, van het merk 

en Vitamine C Platinum gekocht konden worden door op de pushbutton  “nu 
bestellen” te drukken vervolgens kwam ik  in het winkelwagentje met het bestel 
overzicht ( bijlage 8). 
Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat bovengenoemde geneesmiddelen Bio 
spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, van het merk  en Vitamine C Platinum, 
te koop werden aangeboden. 
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Ik, toezichthouder, merk op dat ook in het winkelwagentje met het besteloverzicht 
linken stonden naar: Coronavirus: Versterk vooral je weerstand!    

• Check hier de bestsellers van dit moment, wees er snel bij!
• Lees hier onze adviezen over de natuurlijke mogelijkheden om jouw

weerstand te verhogen! (bijlage 5)

Ik, toezichthouder, deed vervolgens onderzoek of er een handelsvergunning voor 
bovengenoemde geneesmiddelen verkregen was  
Ik heb de databases Eudrapharmdatabase (www.Eudrapharm.eu) en de 
Geneesmiddeleninformatiebank van het College ter beoordeling van 
geneesmiddelen (CBG) (www.cbg-meb.nl) geraadpleegd. 
Ik zag, in de gegevens uit de Eudrapharm database (www.Eudrapharm.eu) en de 
Geneesmiddeleninformatiebank van het College ter beoordeling van 
geneesmiddelen (CBG) (www.cbg-meb.nl) dat, voor bovengenoemd 
geneesmiddel, Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks staan , van het merk  
en Vitamine C Platinum , geen handelsvergunningen waren verleend door de 
Europese Gemeenschap of het CBG. 

Conclusie van het onderzoek: 
Uit het bovenstaande bleek mij dat bovenstaande geneesmiddelen te koop 
aangeboden werden zonder handelsvergunning van de Europese Gemeenschap, 
verleend krachtens verordening (EG) nr. 726/2004 dan wel krachtens die 
verordening juncto verordening (EG) Nr. 1394/20071, of van het College verleend 
krachtens hoofdstuk 4 van de Geneesmiddelenwet. 

Het maken van reclame voor geneesmiddelen 

Op de website en webshop  www nl wordt op de home site onder het tabblad 
categorieën een verwijzing naar “Blog” gegeven. Hier staat bij: ”Meer weten over 
onze producten? Je vindt informatie en inspiratie op de Blog”. Ik zag toen dat 
ik op de bieb en blog site was van . Ik zag op deze site een plaatje van een 
virus met daarnaast de tekst: “Coronavirus informatie en tips” (Bijlage 9). Hierop 
heb ik geklikt. Ik zag hier staan onder de bieb en blog: “Coronavirus informatie en 
tips” (Bijlage 5). 

Ik zag op de website en webshop www. .nl , door middel van de 
bovengenoemde tekstdelen, beschreven wordt dat 

- Het Coronavirus blijkt vooral verzwakte mensen aan te vallen, mensen
met verminderde weerstand en/of mensen die al ziek zijn of oud en
verzwakt zijn.

- Ter ondersteuning om de weerstand te verhogen, adviseren wij
voedingssupplementen spirulina en Vitamine C.

- Het effect van het inzetten van spirulina en vitamine C voor het
bevorderen van het afweersysteem is door meerdere studies duidelijk
aangetoond!

- Spirulina voor meer energie en weerstand.

1  Verordening (EG) Nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 
november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004. 

Doc 431

■ 

-----
■ • 

- -• -



 260620876 Pagina 6 van 7 

- Het afweersysteem heeft Vitamine C nodig om naar behoren te kunnen
functioneren. Preventief maar zeker bij infecties is de behoefte aan
vitamine C groter dan normaal.

- Het afremmen van het coronavirus is niet onwaarschijnlijk, want activiteit
van spirulina is aangetoond bij diverse virussen.

Verder zag ik staan in een van de volgende alinea’s: “De hoeveelheid 
wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat Spirulina de 
immuunsysteemrespons verbetert is aan het groeien, vooral bij oudere personen 
wiens immuun functie van nature afneemt”, “spirulina” was in een groene kleur 
aangegeven. Ik klikte op “spirulina” dat in groene letters was aangegeven en 
kwam op de volgende pagina : “ Bio Spirulina”. Ik zag hier  een overzicht van 
Chi Bio Spirulina producten staan( Bijlage 6) waaronder Bio spirulina 500 mg 
tabletten, 190 stuks . Verder zag ik  staan: “ Een goede kwaliteit vitamine C ( in 
groene letters) is wat ons betreft een onmisbaar supplement. Ik klikte op 
“Vitamine C” en kwam op de volgende pagina: “Mannavital Vitamine C Platinum” 
( Bijlage 7) “.  

Tevens merk ik, toezichthouder op dat ik deze reclame zag staan tijdens de  
Corona-crisisperiode. Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. In 
Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. De verspreiding, de epidemie, heeft 
zelfs geleid tot een pandemie, waarbij de strijd tegen het Coronavirus of de ziekte 
COVID-19 heeft geleid tot een, in Nederland, intelligente lockdown, waarbij 
sociale contacten zijn beperkt. 

De gemiddelde consument wordt door de bovenomschreven tekstdelen en wijze 
van presenteren beïnvloed om de producten, Bio spirulina 500 mg tabletten,190 
stuks ,van het merk en Vitamine C Platinum, te kopen. 

Bovenstaande uitingen en andere aanprijzingen zorgen ervoor dat personen die de 
website bezoeken worden beïnvloed om Bio spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, 
van het merk en Vitamine C Platinum te kopen. Deze uitingen hebben dus als 
doel de verkoop en het gebruik van de geneesmiddelen Bio spirulina 500 mg 
tabletten, 190 stuks, van het merk  en Vitamine C Platinum te bevorderen. 
Deze vallen daarmee dus tevens onder het begrip ‘reclame’ zoals gedefinieerd in 
artikel 1, eerste lid, onder xx, van de Geneesmiddelenwet. Nu voor deze 
geneesmiddelen geen handelsvergunning is afgegeven, is het reclameverbod van 
artikel 84, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet overtreden.  

Overtredingen: 

Beboetbaar feit:  
Geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning geldt, te weten Bio spirulina 
500 mg tabletten, 190 stuks, van het merk en Vitamine C Platinum, werden te 
koop aangeboden.  

Dit is een overtreding van artikel 40, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet. 
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Beboetbaar feit:  
Voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend, te weten Bio 
spirulina 500 mg tabletten, 190 stuks, van het merk en Vitamine C Platinum 
werd reclame gemaakt. 

Dit is een overtreding van artikel 84, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet. 

Hierbij merk ik, toezichthouder, op dat de website niet uitputtend is beoordeeld, 
na de constatering van bovengenoemde overtredingen is de inspectie afgerond. 
De hele website dient aan de geldende wetgeving te voldoen en blijft de 
verantwoordelijkheid van  

Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met 
nummer  blijkt dat de onderneming als, besloten vennootschap 
ingeschreven is en gedreven wordt voor rekening en verantwoording van   

  Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder 
aangemerkt. 

Overtreder: 
Naam bedrijf :  
Vestigingsadres :   
Postcode Plaats :  

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend 
domicilie kiezend te Utrecht op woensdag 15 april 2020.  

Toezichthouder  

Bijlagen: 
Bijlage 1 Homepage www. .nl  
Bijlage 2 contactgegevens 
Bijlage 3 tabblad producten van de maand 
Bijlage 4  Bio Spirulina 500 mg, 190 tabletten 
Bijlage 5 Bieb en blog coronavirus informatie en tips 
Bijlage 6 producten overzicht Bio Spirulina 
Bijlage 7 mannavital vitamine c Platinum 
Bijlage 8 winkelwagen besteloverzicht 
Bijlage 9 De bieb en blog overzicht 
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VITBLOG 
~ Naar de webshop 

HOME CATEGORIEËN BLOGS • ADVIES • 

Hét blog over supplementen. gezondheid & meer 

GEZONDHEID. MANNEN. SUPPLEMENTEN. VITAMINEN & MINERALEN, VROUWEN 

Zo l1oud je je weerstand op peil 
6 maart 202[) r\ Mandy 

Hoe zorg je ervoor dat j e fit blijft? Een goede weerstand speelt hier een belangrijke rol in. Het 

immuunsysteem beschermt jou dagelij ks tegen invloeden van buitenaf. 

De schommelingen in het weer kunnen je weerstand soms flink beinvloeden. Dit kan mede 

komen doordat we minder buiten de deur komen en minder actief zijn tijdens de donkere 

maanden. Slaapgebrek. slechte voeding. stress. maar ook gebruik van bepaalde medicijnen 

kunnen van invloed zijn op je fysieke gesteldheid. Daarnaast kunnen invloeden van buitenaf 

jouw weerstand extra op de proef stellen. 

Omje weerstand op peil te houden is het belangrijk om gevarieerd te eten en voldoende te 

bewegen. Lukt d it niet dan is het gebruik van Vitamine C het overwegen waard. 

Wat is vitamine C? 
Vitamine C of ascorbinezuur is de 

bekendste vitamine. Vitamine C heeft 

een functie als antioxidant in het 

lichaam en is nodig voor de vorming 

van bindweefsel, de opname van ijzer 

en het in stand houden van de 

weerstand. Vitamine C zit in fruit. 

groente en aardappelen. met name in 

koolsoorten. citrusfruit, kiwi's. bessen 

en aardbeien. 

Waarom Vitamine C? 

Photo /Stock 

Vitamine C is een vitamine die iedereen in het keukenkastje zou moeten hebben staan en is 

belangrijk voor iedereen d ie fit is en dit graag w il blij ven. Vitamine C is een antioxidant die 

bijdraagt aan jouw weerstand en vermoeidheid en moeheid vermindert. Daarnaast is Vitamine 

C goed voor het geheugen en het concentratievermogen. 

Voor meer informatie over Vitamine C. klik hier. 

Een paar ha11dige tips om je weersta11d op peil te 
hottden: 

1. Probeer te voorkomen dat je wordt aangestoken. Vermijd zoveel mogelij k plaatsen waar 

veel mensen d icht op elkaar zitten. 

2. Hoest in je elleboog. En gebruik papieren zakdoekjes als je niest. Was daarna wel goed je 

handen. 

3, Het is vanzelfsprekend dat je door de dag heen regelmatig j e handen met water en zeep 

wast. De handen zijn een belangrijke besmettingsbron. 

4. Zorg voor voldoende luchtverversing. Ziekteverwekkers kunnen zich dan minder 

gemakkelijk 'ophopen'. 

5. Zorg voor de juiste luchtvochtigheid in huis. Door een te hoge. maar ook door een te lage 

luchtvochtigheid kan de overlevingsduur van bacteriën en virussen toenemen. 

6. Zorg voor een goede basisweerstand. Gezonde voeding en voldoende beweging zijn 

hiervoor belangrijk. 

7. Zorg voor voldoende vitamines. Probeer met g roenten en fruit volop te variëren. 

Phola Hanner: /Stock 

Deel dit artikel: 

t::l Blijf op de hoogte ! 
Ontvang iedere week de laatste blogartikelen in j e eigen mailbox! Daarnaast ontvang je bij 

inschrijving ook nog eens een kortingscode t.w.v. € 2,50 te gebruiken op Vitstore.com. Schrijf je 

hieronder direct in: 

Voornaam: • 

Achternaam: • 

E-mailadres: • 
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Geef een reactie 

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met · 

Reactie 

Naam · 

E-mail · 

Website 

REACTIE PLAATSEN 

Advies nodig'? 

W il jij advies over voedingssupplementen neem dan 

telefonisch contact met ons op: 0183 - 699 450. 

~ Ga direct naar de ,vebshop 

© 2020 Vitstore 
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Meer advies nodig? 

Heb je v ragen over 

voed ingssupplem enten? 
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699 450 of chat o p 

werkdagen tussen 9.00 

en 17.00 uur! 

Supple1nenten bestel je bij 
Vitstore 

V itstore stelt zich ten doel om het welzijn 

van mensen te vergroten door oplossingen 

te bieden d ie een bijdrage leveren aan de 

kwaliteit van leven. 

~ Ga direct naar de webshop. 
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Vitamine C is actief betrokken bij je afweersysteem, het heeft de rol van antioxidant 
en zorgt voor een sneller herstel tijdens en na ziekte. 

Je kan vitamine C niet zelf aanmaken en je moet vitamine C dus via je voeding 
binnenkrijgen. ~ ~ li 
Omdat vitamine C bij zoveel processen betrokken is, zou het standaard een 
onderdeel moeten zijn van je suppletie inname bij ziekte. 

De therapeutische dosering van vitamine C ligt rond de 1 à 2 gram per dag onder 
normale omstandigheden. 
Bij ziekte en herstel, maar ook bij stress, medicatiegebruik en bij grote inspanningen 
is de behoefte aan vitamine C echter vele malen hoger. 

In China wordt op dit moment veel onderzoek verricht naar hoge doseringen 
intraveneuze vitamine C. 
CellCare Academy deelt kennis graag met jou en wilt je dit artikel niet onthouden. 
http://orthomolecular.activehosted.com/index.php ... 

C 2 

rfJ Vind ik leuk C: Opmerking 
plaatsen ~ Delen 

------------------------------------- .. -. .. Voed je wijzer 

Bekijk meer van Voed je wijzer op Facebook 

' 

Nu boeken 0 Bericht versturen 

Info Alles bekijken 

$ www.voedjewijzer.nl 

C:I Community 

0 Paginatransparantie Meerweergeven 

Facebook toont informatie om je een beter inzicht te geven 
in het doel van een pagina. Bekijk acties die zijn uttgevoerd 
door de mensen die inhoud beheren en plaatsen. 
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Vitamine C is actief betrokken bij je afweersysteem, het heeft de rol van antioxidant 
en zorgt voor een sneller herstel tijdens en na ziekte. 

Je kan vitamine C niet zelf aanmaken en je moet vitamine C dus via je voeding 
binnenkrijgen ~ ~ 1/i 0 
Omdat vitamine C bij zoveel processen betrokken is, zou het standaard een 
onderdeel moeten zijn van je suppletie inname bij ziekte. 

De therapeutische dosering van vitamine C ligt rond de 1 à 2 gram per dag onder 
normale omstandigheden. 
Bij ziekte en herstel, maar ook bij stress, medicatiegebruik en bij grote inspanningen 
is de behoefte aan vitamine C echter vele malen hoger. 
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• • • KALIDA ,, Zoek Q. 

ANTIOXIDANTEN CONCENTRATIE DETOX ENERGIE IMMUUNSYSTEEM SPIJSVERTERING BIOHACKING PROBIOTICA 

VOORDEELPAKKETTEN INFO 

Home > Altrient C, 1000 mg 

< 

Altr1ent c 

Altrient C, 1000 mg 
Schrijf De Eerste Review Over Dit Product 

€ 43,99 
0 Niet op voorraad SKU LIVOl 

Koop 3 voor € 39,80 en bespaar 10% 

Koop 6 voor € 36,40 en bespaar 17% 

Koop 12 voor € 32. 99 en bespaar 25% 

Informeer mij wanneer dit product op voorraad is 

Voedingssupplement. 

8 Inloggen Registreren 

1M11W&·J1 ~ 
V llllC f N ll!.U O UWI AAR 

Lypospheric Vitamine C is een zeer krachtige vorm van vitamine C. Vitamine Cis ingekapseld in gelatine
achtige liposomen; deze originele formulering verhoogt de absorptie van de vitamine. 

30 pakketten, elk bevat 1 g vitamine C. 

GEGEVENS 

Ingrediënten 

Een doos bevat 30 pakketten, elk bevat 1 g vitamine C en 1 g essentiële fosfolipiden. 

Gebruisadvies 

REVIEWS 

Share This Product 

Neem 1-2 pakketten per dag. Voor de beste resultaten drink op een lege maag en wacht minstens 15 minuten voordat u gaat eten. We raden af om het product te mengen met 
een warme drank. 

Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem, draagt bij aan de vorming van collageen wat van belang is voor de bloedvaten, speelt een rol bij de 
botaanmaak, is van belang voor de vorming van collageen wat de stevigheid van de huid ondersteunt, draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme en een normale 
werking van het zenuwstelsel, is goed voor het concentratievermogen, levert een bijdrage als anti-oxydant en draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid/moeheid. 

Waar je lichaam bij een gewoon vitamine C supplement ongeveer 20% daadwerkelijk opneemt, kan bij de liposomale vorm tot wel 98% direct worden opgenomen in de 
bloedbaan. Het geheim zit hem in de liposomen (microscopisch kleine 'vetbolletjes') die de werkzame stof omhullen en beschermen, waardoor die niet afgebroken wordt in het 
maag-darm kanaal. Tegelijkertijd fungeren de liposomen als een soort 'schoenlepel' die de werkzame stof razendsnel in de cel aflevert. Aanbevolen dosering: 1 à 2 sachets per 
dag (tenzij anders voorgeschreven door uw arts) Het product op een lege maag innemen en 15 minuten wachten alvorens te eten. 

Graag wil Kalida u nog veel meer informatie over de producten geven, maar wij zijn genoodzaakt ons te houden aan de wetgeving zoals vastgelegd in de Verordening (EG) 
1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen via ons email adres op de website. 

Klik hier voor meer informatie over voedingssupplementen 
(externe website www.kiesvoorietsextra.nl) 

RELATED PRODUCTS 

-
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B-12 EXTREME 

€ 43,00 

Omega-3, 560 mg, 120 soft

gels 

€ 14,95 € 26,§Q 

+ VOEG TOE AAN WINKELMAND 
+ VOEG TOE AAN WINKELMAND 

.. ,d 

INFO 

Onze website is opgemaakt voor 

eenvoudig en veilig online aankopen. U 
kunt bij ons veilig en betrouwbaar winkelen 

en gemakkelijk betalen. U kunt ons uw 
bestelbon ook via e-mail toesturen en de 

betaalinstructies op het formulier volgen 
(download het bestelformulier). 

WEBSHOP 
TRUSTMARK 

.• ,d 

SOCIAL tlEJWORKS 

180 Softgcl, • 1000 IU 
01( t1'tl' Sul'f'UMEN 1 

0 ACTI 1( 
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Vitamin D3, 1000 IU, 180 soft

gels 
Liposomale Vitamine C, 250 

ml 

€ 12,95 € 24,99 

+ VOEG TOE AAN WINKELMAND + VOEG TOE AAN WINKELMAND 

.. ,d 

HANDIGE LINKS 

> Algemene voorwaarden 

> Privacyverklaring 

> Veelgestelde vragen 

> Klachtenpagina 

> Retouren 

> Kalida spaarpunten 

> Blog 

... d 

CONTACT 

Kalidashop B.V. 
Avenue Ceramique 221 A 

6221 KX Maastricht 

Nederland 

Email: info@kalidashop.com 

Tel 043 352 34 01 

(maandag - vrijdag, 9 00 - 15:00) 

Captured by FireShot at 15:44: 52, 28- 04- 2020. 
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aanbiedt; 

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand 
van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 
communicatie op afstand; 

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; 

12. Techniek voor comroonicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde 
ruimte hoeven te zijn samengekomen; 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Kalida B.V. handelt onder de naam Kalidashop.com. 

Vestigingsadres: 

Kalida B.V., Avenue Ceramique 221A, 6221 KX Maastricht, Nederland 

E-mailadres: info@kalidashop.com 

Tel : 043 352 34 01 

KvK-nummer: 20153204 

Btw-identificatienummer: NL820730312B01 

Artikel 3 - Toepasselijkheid Captured by FireShot at 15:46 :44, 28- 04- 2020. 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod , Image size: 1366 x 626 pixels.www.kalidashop.com Algemene voorwaarden https://www.kalidashop.com/terms 
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de BENELUX maar ook wereldwijd. Net als u willen we het beste uit onszelf halen. Vandaar de 
keuze voor topproducten. 

INFO 

Onze website is opgemaakt voor 
eenvoudig en veilig online aankopen. U 
kunt bij ons veilig en betrouwbaar winkelen 
en gemakkelijk betalen. U kunt ons uw 
bestelbon ook via e-mail toesturen en de 
betaalinstructies op het formulier volgen 
(download het bestelformulier). 
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TRUSTMARK 
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> Privacyverklaring 

> Veelgestelde vragen 

> Klachtenpagina 

> Retouren 

> Kalida spaarpunten 

> Blog 

Captured by FireShot at 15:54: 12, 28- 04- 2020. 

CONTACT 

Kalidashop B.V. 
Avenue Ceramique 221 A 
6221 KX Maastricht 
Nederland 

Email: info@kalidashop.com 
Tel 043 352 34 01 
(maandag - vrijdag, 9:00 - 15:00) 
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Webshop tijdelijk offline wegens verhuizing magazijn 

Ons magazijn gaat verhuizen binnenkort en daarom zal het een korte tijd niet mogelijk zijn om bestellingen bij ons te plaatsen. De laatste bestellingen die we zullen 
verwerken zijn op dinsdag 12 mei tot 11:00. Hierna zullen we de webshop sluiten tot maandag 18 mei. In het gunstigste geval zal de webshop weer geopend zijn op 

vrijdag 15 mei. 

T emporary closure of services 

Our warehouse will be moving soon and therefore it will not be possible to place orders with us fora short time. The last orders will be processed on Tuesday, May 12th 
before 11:00. We will close the webshop until Monday, May 18th. At best, the webshop will be open again on Friday, May 15th. 

Fermeture temporaire des services: 

Notre entrepot déménagera bientöt et il ne sera donc pas possible de passer des commandes chez nous pendant une courte période. Les dernières commandes seront 
traitées le mardi 12 mai avant 11h00. Nous fermerons la boutique en Ligne jusqu'au lundi 18 mai. Au mieux, la boutique en Ligne sera à nouveau ouverte le vendredi 15 

mai. 

Captured by FireShot at 12 :37:09, 12- 05- 2020. 
Image size: 1366 x 626 pixels.www.kalidashop.com Kalidashop https://www.kalidashop.com/home?_ st ore=nl 



Inzien uittreksel - Kalida B.V.
(20153204)

Kamer van Koophandel, 02 juni 2020 - 15:09

KvK-nummer 20153204

Rechtspersoon
RSIN 820730312
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Kalida B.V.
Statutaire zetel Woensdrecht
Eerste inschrijving
handelsregister

05-05-2009

Datum akte van oprichting 23-04-2009
Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 24-04-2020.

Onderneming
Handelsnaam Kalida B.V.
Startdatum onderneming 23-04-2009
Activiteiten SBI-code: 4617 - Handelsbemiddeling in voedings- en

genotmiddelen
SBI-code: 4639 - Groothandel in voedings- en genotmiddelen
algemeen assortiment

Werkzame personen 0

Vestiging
Vestigingsnummer 000006709419
Handelsnaam Kalida B.V.
Bezoekadres Avenue Ceramique 221 A, Begane Grond, 6221KX Maastricht
Telefoonnummers 0433523401

+3222668744
Internetadres www.kalidashop.com
E-mailadres info@kalidashop.com
Datum vestiging 23-04-2009
Activiteiten SBI-code: 4617 - Handelsbemiddeling in voedings- en

genotmiddelen
SBI-code: 4639 - Groothandel in voedings- en genotmiddelen
algemeen assortiment
De handel in voedingssupplementen en aanverwante producten.

Werkzame personen 0

Enig aandeelhouder
Naam Protea Biopharma N.V.
Bezoekadres De Tyraslaan 111, 1120 Brussel, België
Ingeschreven in Kruispuntbank van Ondernemingen

Leuven, België

Firefox https://www kvk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BUTT...

1 van 2 2-6-2020 15:10
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onder nummer 0820.421.545
Enig aandeelhouder sedert 27-04-2012 (datum registratie: 07-09-2012)

Bestuurder
Naam Protea Biopharma N.V.
Bezoekadres De Tyraslaan 111, 1120 Brussel, België
Ingeschreven in Kruispuntbank van Ondernemingen

Leuven, België
onder nummer 0820.421.545

Datum in functie 27-04-2012 (datum registratie: 07-09-2012)
Titel Directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Gegevens zijn vervaardigd op 02-06-2020 om 15.10 uur.
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Nummer : 2020/260620879-

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer _ , toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), als bedoeld in artikel 5: 11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de na leving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Aan leiding: 
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van het project "Corona claims op 
internet" . 
Voor dit proj ect heb ik een inspectie uitgevoerd van de internetsite met webshop 
genaamd www.kalidashop .com en www.facebook.com/kalidashop/, eigendom 
van :Kalida B.V" 

Locatie verantwoordelijk bedrijf: 
Naam bedrijf :Kalida B.V., 
Vestigingsadres :Avenue Ceramique 221 A, 
Postcode Plaats :6221 KX Maastricht. 

Bevindingen: 
Datum en tijdstip van bevindingen : dinsdag 2 juni 2020 omstreeks 12 : 50 uur en 
14:00 uur. 

Op, dinsdag 2 juni 2020 omstreeks 12:50 uur en 14:00 uur bevond ik mij voor 
een inspectie op internet en facebook. 
Tijdens deze inspectie zag ik, nadat ik de daartoe noodzakelij ke handelingen op 
mijn computer had verricht, een internetsite met webshop genaamd: 
www.kalidashop.com en www.facebook.com/kalidashop/. 

Vervolgens zocht ik verder op voorgenoemde website naar mogelijke 
vermeldingen of aanwijzingen omtrent de ident iteit van de eigenaar of exploitant 
van deze website. 

Ik zag dat, onder op de homepagina, onder de kop "handige links" een link naar 
de algemene voorwaarden . Na het aanklikken van de algemene voorwaarden 
vond ik onder artikel 2 de identiteit van de ondernemer. Ik zag dat hier het 
volgende stond : "Kalida B.V. handelt onder de naam Kalidashop.com. 
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Vestigingsadres: Kalida B.V., Avenue Ceramique 221A, 6221 KX Maastricht, 
Nederland  E-mailadres: info@kalidashop.com Tel.: 043 352 34 01 KvK-
nummer: 20153204” 

Vervolgens heb ik, het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel met nummer 20153204geraadpleegd. Ik zag dat Kalida B.V. de 
handelsnaam was van de besloten vennootschap Kalida  B.V gevestigd Avenue 
Ceramique 221A, 6221 KX te Maastricht .Ik zag dat www.kalidashop.com  een 
internetadres van Kalida B.V was.  

Onderzoek naar medische claims: 
Ik, toezichthouder, heb genoemde internetsite met webshop en facebook nader 
onderzocht op het voorkomen van zogenaamde medische claims.  

Ik zag op de website www.kalidashop.com , op de homepage onderaan social 
networks staan, ik zag hier een hyperlink met de grijze letter f, hierop heb ik 
geklikt. Ik kwam op de facebookpagina “ https://www.facebook.com/kalidashop/  
van Kalida B.V. @ kalidashop”. Ik zag dat op 12 maart 2020 een artikel was 
geplaatst over Vitamine C; “Vitamine C heeft een positieve invloed op je 
immuunsysteem 
(Bijlage 2 en 3). In dit artikel zag ik een link naar het product Vitamine C dat 
verkocht wordt op de webshop Kalidashop.com. De vitamine C van Altrient is te 
bestellen in onze webshop: www.kalidashop.com onder het kopje antioxidanten. 

Verder zag ik dat op 15 maart 2020 een artikel was geplaatst met een link  naar 
de bibliotheek.ortho.nl waarvan de titel was: “Vitamine C beschermt tegen het 
coronavirus” ( Bijlage 4). Ik klikte op het oranje vierkantje waarin een bolletjes 
stond met de letter C erin. Ik werd doorgelinkt naar een artikel en zag staan:” 
Vitamine C beschermt tegen coronavirus. Update 1 – Door: Andrew W. Saul, 
auteur (vertaling van Ortohmolecular Medicine News Service (OMNS), January 
26, 2020). U aangeboden door: 
ORTHOmagazine (tijdschrift voor professionals) en Fit met Voeding 
(publiekstijdschrift)” (Bijlage 5). Ik zag staan: “De verspreiding van het 
coronavirus kan sterk worden geremd of zelfs gestopt wanneer direct gestart 
wordt met het gebruik van hoge dosissen vitamine C. Al decennialang hebben 
artsen en wetenschappers de krachtige antivirale werking van vitamine C 
aangetoond. Er is een gebrek aan media-aandacht voor deze effectieve en 
succesvolle aanpak tegen virussen in het algemeen en het coronavirus in het 
bijzonder. 
Wanneer een virus het lichaam binnendringt, is het van groot belang om de 
antioxidatieve capaciteit en de natuurlijke immuniteit van het lichaam te 
versterken om zodoende klachten en symptomen te beperken. Uiteraard is 
preventie makkelijker dan de behandeling van een ernstige aandoening. Bij 
behandeling van het coronavirus zijn medicijnen soms onontbeerlijk, maar 
vitamine C kan gelijktijdig ingezet worden. 
‘Ik heb nog geen griep gezien die niet genas of sterk verbeterde onder invloed van 
een hoge dosis vitamine C’. (Robert F. Cathcart, MD)…… Van alle bovengenoemde 
voedingsstoffen is aangetoond dat ze het immuunsysteem versterken waardoor 
deze beter in staat is om virussen te bestrijden. 
De basis voor het gebruik van hoge dosissen vitamine C bij de preventie en 
bestrijding van virus gerelateerde ziekten werd reeds gelegd in de jaren veertig 
van de vorige eeuw…..Bij de preventie en behandeling van luchtweginfecties is het 
gebruik van grote hoeveelheden vitamine C gangbaar. Diegenen die de vitamine 
niet in een hoge dosis durven te gebruiken – omdat ze denken dat dit niet 
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effectief of zelfs schadelijk is – doen er verstandig aan om de originele publicaties 
te lezen. Om het werk van deze artsen te verwerpen, simpelweg omdat ze al zo 
lang geleden succes hadden, omzeilt een belangrijkere vraag: waarom zijn de 
positieve effecten van vitamine C-behandelingen nooit publiekelijk bekend 
gemaakt door verantwoordelijke overheidsinstanties, vooral in het licht van een 
virale pandemie?” 

Toen ik scrolde naar een nieuw artikel dat ook 15 maart 2020 was geplaatst  zag 
ik een afbeelding van een virus met een cirkel waar met witte letters in stond; 
”corona virus”. Ik zag staan: “Beste mensen, bij deze meer achtergrondinformatie 
omtrent het Coronavirus. Neem het serieus en neem de nodige maatregelen!” Ik 
zag dat er een artikel geplaatst was over: “Wat kan ik doen tegen het 
Coronavirus” en “Omdat we veel vragen krijgen over het Corona virus en Lyme, 
zullen wij een aantal vragen gaan beantwoorden.”. ( Bijlage 6,7,8,en 9) Ik zag 
staan onder punt 3: “zijn er middelen die iets kunnen doen tegen het virus?” Ik 
zag onder het tweede gedachte streep staan: “Uiteraard is Vitamine C ook 
belangrijk met een link naar https://bibliotheek.ortho.nl/…/vitamine-c-beschermt-
tegen-…/ ( Bijlage 5). 

Verder zag ik een nieuw artikel geplaatst op 18 maart 2020 waarin stond:’ De 
Liposomale Vitamine C van Altrient hebben we weer op voorraad! Bestel direct 
via deze link: https://www.kalidashop.com/…/altrie…/altrient-c-1000-mg.html”. 
Hierbij zag ik een afbeelding van een oranje verpakking met de naam :”Altrient 
Liposomal  vitamine C 1000 mg” erop. (Bijlage 10)  
Toen ik op de link klikte  kwam ik op de website van www.kalidashop.com en zag 
het product: ‘Altrient vitamine C 1000 mg”.. 

Ik zag op de website www.kalidashop.com en www.facebook.com/kalidashop/ ,     
door middel van de bovengenoemde tekstdelen, beschreven werd dat: 

- De verspreiding van het coronavirus kan sterk worden afgeremd of zelfs
gestopt wanneer direct begonnen wordt met het gebruik van hoge dosissen
vitamine C.

- Al decennialang artsen en wetenschappers de krachtige antivirale werking
van Vitamine C hebben aangetoond.

- Wanneer een virus binnendringt, het van groot belang is om de antioxidatieve
capaciteit en de natuurlijke immuniteit van het lichaam te versterken om
zodoende klachten en symptomen te beperken.

- MD Robert F. Cathcart nog nooit een griep heeft gezien die niet genas of
sterk verbeterde onder invloed van een hoge dosis vitamine C.

- Bij een minimale dosis van 3000 mg per dag is aangetoond dat ze het
immuunsysteem versterken waardoor deze beter in staat is om virussen te
bestrijden.

- De basis voor het gebruik van hoge dosissen vitamine C bij de preventie en
bestrijding van virus gerelateerde ziekten werd reeds gelegd in de jaren
veertig van de vorige eeuw. De vitamine bleek succesvol bij de bestrijding
van het poliovirus. De decennia erna werd de effectiviteit van vitamine C bij
virussen verder bevestigd en in 1980 werd het anti-virus protocol
gepubliceerd.

- Bij de preventie en behandeling voor luchtweginfecties is het gebruik van
grote hoeveelheden vitamine C gangbaar is.
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Uit mijn vakdeskundigheid bleek mij dat boven omschreven tekstdelen 
vermeldingen zijn die aan de product Altrient C 1000 mg  eigenschappen 
toeschrijven inzake het voorkomen of genezen van ziekte, gebrek, wond of pijn 
van de mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen, aangezien 
een relatie wordt gelegd tussen het gebruik van Altrient C 1000 mg en het 
inzetten van vitamine C voor het afremmen of stoppen van de verspreiding van 
het coronavirus, krachtige antivirale werking, antioxidatieve capaciteit en de 
natuurlijke immuniteit van het lichaam te versterken om zodoende klachten en 
symptomen te beperken, genezen van griep, preventie en bestrijding van virus 
gerelateerde ziekten en preventie en behandeling voor luchtweginfecties. 

 Ingevolge artikel 14, lid 1, onder a, van de Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van 
20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
mogen claims inzake ziekterisicobeperking worden gedaan als hiervoor een 
vergunning is verleend om ze op te nemen in een communautaire lijst van 
dergelijke toegestane claims, en er tevens wordt voldaan aan alle voorwaarden 
voor het gebruik van die claims die Verordening (EG) Nr. 1924/2006 daaraan 
stelt. 

Ik, toezichthouder, ben vervolgens nagegaan of bovengenoemde vermeldingen 
genoemd zijn als toegelaten ziekterisicobeperkingsclaims ingevolge Verordening 
(EG) Nr. 1924/2006. 
Ik, toezichthouder, heb vastgesteld dat de gebruikte vermeldingen niet op basis 
van deze verordening zijn toegelaten. 

Conclusie ten aanzien van de status van het product:  
Door het gebruik van genoemde vermeldingen worden bovengenoemd product  
Altrient vitamine C 1000 mg op enigerlei wijze gepresenteerd als zijnde geschikt 
voor het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. 
Hieruit bleek mij dat bovengenoemde producten een geneesmiddel naar 
aandiening zijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, ten eerste, van de 
Geneesmiddelenwet. 

Onderzoek naar het in de handel brengen en de handelsvergunning van 
geneesmiddel: 
Ik zag dat de Altrient vitamine C 1000 mg gekocht kon worden voor een bedrag 
van 43,99 euro  door op de pushbutton  “+ voeg toe aan winkelmand” te drukken 
(Bijlage 11). Ik zag dat toen ik op het winkelmand klikte dat het product Altrient 
vitamine C 1000 mg was toegevoegd  ( bijlage 12). 
Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat bovengenoemde geneesmiddelen 
Altrient vitamine C 1000 mg, te koop werden aangeboden. 

Ik, verbalisant, deed vervolgens onderzoek of er een handelsvergunning voor 
bovengenoemd geneesmiddel, Altrient vitamine C 1000 mg, verkregen was.  Ik 
heb de database van de European Medicines Agency www.ema.europa.eu  
geraadpleegd. Ik zag dat voor bovengenoemde geneesmiddel Altrient vitamine C 
1000 mg geen handelsvergunning was verleend door de Europese Gemeenschap 
of het CBG. 

 Conclusie van het onderzoek: 
Uit het bovenstaande bleek mij dat bovenstaande geneesmiddelen te koop 
aangeboden werden zonder handelsvergunning van de Europese Gemeenschap, 
verleend krachtens verordening (EG) nr. 726/2004 dan wel krachtens die 
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verordening juncto verordening (EG) Nr. 1394/20071, of van het College verleend 
krachtens hoofdstuk 4 van de Geneesmiddelenwet. 

Het maken van reclame voor geneesmiddelen 

Ik zag dat op 12 maart 2020 op website www.facebook.com/kalidashop/ een 
artikel was geplaatst over Vitamine C; “Vitamine C heeft een positieve invloed op 
je immuunsysteem 
(Bijlage 2 en 3). In dit artikel zag ik een link naar het product Vitamine C dat 
verkocht wordt op de webshop Kalidashop.com. De vitamine C van Altrient is te 
bestellen in onze webshop: www.kalidashop.com onder het kopje antioxidanten. 

Verder zag ik dat op 15 maart 2020 een artikel was geplaatst met een link  naar 
de bibliotheek.ortho.nl waarvan de titel was: “Vitamine C beschermt tegen het 
coronavirus” ( Bijlage 4). Ik klikte op het oranje vierkantje waarin een bolletjes 
stond met de letter C erin. Ik werd doorgelinkt naar een artikel en zag staan:” 
Vitamine C beschermt tegen coronavirus. Update 1 – Door: Andrew W. Saul, 
auteur (vertaling van Ortohmolecular Medicine News Service (OMNS), January 
26, 2020). U aangeboden door: 
ORTHOmagazine (tijdschrift voor professionals) en Fit met Voeding 
(publiekstijdschrift)” (Bijlage 5).  

Toen ik scrolde naar een nieuw artikel dat ook 15 maart 2020 was geplaatst  zag 
ik een afbeelding van een virus met een cirkel waar met witte letters in stond; 
”corona virus”. Ik zag staan: “Beste mensen, bij deze meer achtergrondinformatie 
omtrent het Coronavirus. Neem het serieus en neem de nodige maatregelen!” Ik 
zag dat er een artikel geplaatst was over: “Wat kan ik doen tegen het 
Coronavirus” en “Omdat we veel vragen krijgen over het Corona virus en Lyme, 
zullen wij een aantal vragen gaan beantwoorden.”. ( Bijlage 6,7,8,en 9) Ik zag 
staan onder punt 3: “zijn er middelen die iets kunnen doen tegen het virus?” Ik 
zag onder het tweede gedachte streep staan: “Uiteraard is Vitamine C ook 
belangrijk met een link naar https://bibliotheek.ortho.nl/…/vitamine-c-beschermt-
tegen-…/ ( Bijlage 5). 

Verder zag ik een nieuw artikel geplaatst op 18 maart 2020 waarin stond:’ De 
Liposomale Vitamine C van Altrient hebben we weer op voorraad! Bestel direct 
via deze link: https://www.kalidashop.com/…/altrie…/altrient-c-1000-mg.html”. 
Hierbij zag ik een afbeelding van een oranje verpakking met de naam :”Altrient 
Liposomal  vitamine C 1000 mg” erop. (Bijlage 10)  
Toen ik op de link klikte  kwam ik op de website van www.kalidashop.com en zag 
het product: ‘Altrient vitamine C 1000 mg”.  

Ik zag op de website www.facebook.com/kalidashop/ , door middel van de 
bovengenoemde tekstdelen, beschreven werd dat: 

- De verspreiding van het coronavirus kan sterk worden afgeremd of zelfs
gestopt wanneer direct begonnen wordt met het gebruik van hoge dosissen
vitamine C.

- Al decennialang artsen en wetenschappers de krachtige antivirale werking
van Vitamine C hebben aangetoond.

1  Verordening (EG) Nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 
november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004. 

Doc 442



 260620876 Pagina 6 van 7 

- Wanneer een virus binnendringt, het van groot belang is om de antioxidatieve
capaciteit en de natuurlijke immuniteit van het lichaam te versterken om
zodoende klachten en symptomen te beperken.

- MD Robert F. Cathcart nog nooit een griep heeft gezien die niet genas of
sterk verbeterde onder invloed van een hoge dosis vitamine C.

- Bij een minimale dosis van 3000 mg per dag is aangetoond dat ze het
immuunsysteem versterken waardoor deze beter in staat is om virussen te
bestrijden.

- De basis voor het gebruik van hoge dosissen vitamine C bij de preventie en
bestrijding van virus gerelateerde ziekten werd reeds gelegd in de jaren
veertig van de vorige eeuw. De vitamine bleek succesvol bij de bestrijding
van het poliovirus. De decennia erna werd de effectiviteit van vitamine C bij
virussen verder bevestigd en in 1980 werd het anti-virus protocol
gepubliceerd.

- Bij de preventie en behandeling voor luchtweginfecties is het gebruik van
grote hoeveelheden vitamine C gangbaar is.

Tevens merk ik, toezichthouder op dat ik deze reclame zag staan tijdens de  
Corona-crisisperiode. Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. In 
Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. De verspreiding, de epidemie, heeft 
zelfs geleid tot een pandemie, waarbij de strijd tegen het Coronavirus of de ziekte 
COVID-19 heeft geleid tot een, in Nederland, intellectuele Lock down, waarbij 
sociale contacten zijn beperkt. 

De gemiddelde consument wordt door de bovenomschreven tekstdelen en wijze 
van presenteren beïnvloed om de producten, Altrient vitamine C 1000 mg, te 
kopen. 

Bovenstaande uitingen en andere aanprijzingen zorgen ervoor dat personen die de 
website bezoeken worden beïnvloed om Altrient vitamine C 1000 mg te kopen. 
Deze uitingen hebben dus als doel de verkoop en het gebruik van de 
geneesmiddelen Altrient vitamine C 1000 mg te bevorderen. Deze vallen daarmee 
dus tevens onder het begrip ‘reclame’ zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, 
onder xx, van de Geneesmiddelenwet. Nu voor deze geneesmiddelen geen 
handelsvergunning is afgegeven, is het reclameverbod van artikel 84, eerste lid, 
van de Geneesmiddelenwet overtreden.  

Overtredingen: 

Beboetbaar feit: 

Hieruit bleek mij dat een geneesmiddel, Altrient vitamine C 1000 mg,  als bedoeld 
in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet in voorraad werd 
gehouden, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, ter hand gesteld of 
ingevoerd zonder handelsvergunning en dat daarvoor reclame zoals bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onder xx, in de zin van de Geneesmiddelenwet werd gemaakt 
hetgeen een overtreding is van artikel 40, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet 
en een overtreding is van artikel 84, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet. 

Hierbij merk ik, toezichthouder, op dat de website en sociale media niet 
uitputtend is beoordeeld, na de constatering van bovengenoemde overtredingen is 
de inspectie afgerond. 
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De hele website en sociale media dient aan de geldende wetgeving te voldoen en 
blijft de verantwoordelijkheid van Kalida B.V.. 

Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met 
nummer 20153204 blijkt dat de onderneming als, besloten vennootschap 
ingeschreven is en gedreven wordt voor rekening en verantwoording van  Kalida 
B.V.  Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.

Overtreder:  
Naam bedrijf  : Kalida B.V. 
Vestigingsadres : Avenue Ceramique 221 A 
Postcode Plaats : 62221KX Maastricht 

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend 
domicilie kiezend te Utrecht op woensdag 4 juni 2020.  

Toezichthouder  

Bijlagen: 
Bijlage 1 Homepage www.kalidashop.com 
Bijlage 2+3 FB art. 12 maart: Vitamine C heeft positieve invloed op je      
immuunsysteem     
Bijlage 4 FB artikel 15 maart: Vitamine C beschermt tegen het coronavirus 
Bijlage 5 Artikel ortho magazine Vitamine C beschermt tegen het coronavirus 
Bijlage 6+7+8+9 FB artikel 15 maart achtergrondinformatie coronavirus 
Bijlage 10 FB artikel 18 maart Altrient C 1000 mg weer op voorraad 
Bijlage 11 kalidashop.com Altrient C 1000 mg 
Bijlage 12 kalidashop.com winkelwagentje 
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Home > Altrieot C, 1000 mg 

Altr1ent~C 

GEGEVENS 

Ingrediënten 

Een doos bevat 30 pakketten, elk bevat 1 g vitamine C en 1 g essentiële fosfolipiden. 

Gebruisadvies 

Altrient C, 1000 mg 
Schrijf De Eerste Review Over Dit Product 

€ 43,99 
0 Op voorraad SKU 71551 

Koop 3 voor€ 39,80 en bespaar 10% 

Koop 6 voor € 36,40 en bespaar 17% 

Koop 12 voor€ 32,99 en bespaar 25% 

Voedingssupplement. 

Lypospheric Vitamine Cis een zeer krachtige vorm van vitamine C. Vitamine C is ingekapseld in gelatine-achtige 
liposomen; deze originele formulering verhoogt de absorptie van de vitamine. 

30 pakketten, elk bevat 1 g vitamine C. 
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+ VOEG TOE AAN WINKELMAND 

Share Tuis Product 

REVIEWS 

Neem 1-2 pakketten per dag. Voor de beste resultaten drink op een lege maag en wacht minstens 15 minuten voordat u gaat eten. We raden af om het product te mengen met een warme drank. 

Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem, draagt bij aan de vorming van collageen wat van belang is voor de bloedvaten, speelt een rol bij de botaanmaak, is van belang voor 
de vorming van collageen wat de stevigheid van de huid ondersteunt, draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme en een normale werking van het zenuwstelsel is goed voor het 

concentratievermogen, levert een bijdrage als anti-oxydant en draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid/moeheid. 

Waar je lichaam bij een gewoon vitamine C supplement ongeveer 20% daadwerkelijk opneemt, kan bij de liposomale vorm tot wel 98% direct worden opgenomen in de bloedbaan. Het geheim zit hem in 
de liposomen (microscopisch kleine 'vetbolletjes') die de werkzame stof omhullen en beschermen, waardoor die niet afgebroken wordt in het maag-darm kanaal. Tegelijkertijd fungeren de liposomen als 

een soort 'schoenlepel' die de werkzame stof razendsnel in de cel aflevert. Aanbevolen dosering: 1 à 2 sachets per dag (tenzij anders voorgeschreven door uw arts) Het product op een lege maag innemen 
en 15 minuten wachten alvorens te eten. 

Graag wil Kalida u nog veel meer informatie over de producten geven, maar w ij zijn genoodzaakt ons te houden aan de wetgeving zoals vastgelegd in de Verordening (EG) 1924/2006 inzake voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen via ons email adres op de website. 

Klik hier voor meer informatie over voedingssupplementen 
(externe website www.kiesvoorietsextra.nl) 
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Deze hoge dosering geeft een "boost" van vitamine C in het lichaam en 
zorgt voor bloedspiegels vitamine C die vergelijkbaar zijn met die men 
verkrijgt met een infuus van vitamine C. En dat is niet zomaar een 
bewering: (wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in de Journal of 
Nutritional & Environmental Medicine 2008) 

Die boost van vitamine C heeft vervolgens een positieve invloed op tal van 
belangrijke processen in het lichaam, een kleine greep daaruit: 

- heeft een positieve invloed op het immuunsysteem 

- bevordert de weerstand tijdens en na fysieke inspanning 

- bevordert de opname van ijzer in het bloed 

- activeert je natuurlijke energie in het lichaam 

- helpt om vermoeidheid en moeheid te verminderen 

- heeft een positieve invloed op de werking van het zenuwstelsel 

De vitamine C van Altrient is te bestellen in onze webshop: 
www.kalidashop.com onder het kopje antioxidanten. 

Bekijk meer van Kalida B.V. op Facebook 
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#Lyme #Corona #Sars #houttuynia #Coronavirus #Griep #Lymepatient #virus 
#immuunsysteem #Soslyme #pubmed #Onderzoek #Tips 
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https://bibliotheek.ortho.nl/ ... /vitamine-c-beschermt-tegen- . ./ 
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Kalida B.V . 

. '-LID' 12 maart · (:) 

BIBLIOTHEEK.ORTHO.NL 

Vitamine C beschermt tegen coronavirus 
- Ortho lnstitute 
Update 1 - Door: Andrew W. Saul, auteur u 
aangeboden door: ORTHOmagazine (tijdschrift 
voor professionals) en Fit met Voeding ... 

r Opmerking 
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Vitamine C heeft een positieve invloed op je immuunsysteem! 

Bij Altrient C zit de vitamine C verpak1/ingeKapseld in microscopisch Kleine 
vetbolletjes: liposomen. 

Deze liposomen beschermen de werkzame stof en geven het een veilige 
passage door de maag. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat de liposomen 
razendsnel worden oPQenomen door de slijmvliezen en zo binnen no-time in 

Bekijk meer van Kalida B.V. op Facebook 
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Beste mensen, bij deze meer achtergrondinformatie omtrent het Corona 
virus. Neem het serieus en neem de nodige maatregelen! 

Ziekte van Lyme 
15 maart · G 

Wat kan ik doen tegen het Coronavirus? 

Omdat we veel vragen krijgen over het Corona virus en Lyme, zullen wij een aantal 
vragen gaan beantwoorden. 

Allereerst, ga niet zelf experimenteren maar laat u testen op het virus bij de huisarts. 

1. Moet ik als Lyme patiënt voorzichtig zijn? 
-Ja, een Lyme patiënt heeft een zwak immuunsysteem en is vatbaarder voor 
bacteriën en virussen. Dus ook het Corona virus. 

2. Kan ik iets doen om het tegen te gaan? 
-Allereerst zou u de algemene adviezen kunnen opvolgen zoals vaker handen 
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bacteriën en virussen. Dus ook het Corona virus. 

2. Kan ik iets doen om het tegen te gaan? 
-Allereerst zou u de algemene adviezen kunnen opvolgen zoals vaker handen 
wassen, extra hygiene en voorzichtig zijn met andere mensen. 
-U zou extra ondersteunende middelen kunnen innemen om uw immuunsysteem te 
beesten en te ondersteunen. Op www.LymeEpidemie.nl staat onder blogs een 
overzicht 'natuurlijke middelen' met allerlei immuun-boosters. 
'Een sterk immuunsysteem is heel belangrijk om het virus de baas te blijven. Ook 
rust en regelmaat is zeer belangrijk. 

3. Zijn er middelen die iets kunnen doen tegen het virus? 
-Een natuurlijk middel wat u zou kunnen nemen is Houttuynia van Nutramedix. 
Hieronder meer over dit product. 
-Ook Plaquenil of Chloroquine zou mogelijk kunnen helpen. Chinese onderzoekers 
gaven het medicijn aan patiënten in verschillende Chinese ziekenhuizen in Hunan, 
Guangdong en Peking. Zij knapten sneller op dan patiënten die het middel niet 
kregen. Hun koorts was vaker afgenomen en de longfunctie meer verbeterd. 
-Interferon zou mogelijk ook kunnen helpen, het verkort de ziekte duur en vermindert 
de kans op complicaties. 

lnterferonen behoren tot de groep cytokinen. De effecten van interferon tegen 
virussen werden in 1957 ontdekt door Alick lsaacs en Jean Lindenmann. Ze worden 
interferonen genoemd omdat ze interfereren met de virale replicatie. Er zijn ongeveer 
20 verschillende soorten interferonen die in het menselijk lichaam voorkomen. Deze 
verschillende soorten interferon zijn belangrijk bij het controleren en verwijderen van 
acute en chronische infecties. Als geneesmiddel wordt interferon gemaakt met 
recombinant-DNA technieken. 

-Uiteraard is vit C ook belangrijk. 
https ://bi bi i oth eek. o rth o. n Il .. . fvitam in e-c-be schermt-tegen-. . / 

Tot slot nog een antwoord van de Lyme en co infectie arts Dr. Buhner: 
" Gore tincture formulation: Baikal skullcap (3 parts), japanese knotweed root (2 
parts), kudZu (2 parts), licorice (1 part), decocted eider leaftincture (1 part). Note, the 
berry will do i guess bul it is about 1/3 as effective as the decocted leaf (which no one 
sells, you have to make it yourself). Dosage: 1 tsp 3x day, 6x if active infection. 

Immune system, cellular protection, cytokine interruption tincture formulation, 
supportive tor core tincture activity: Cordyceps (3 parts), Dong Quai (2 parts), rhodiola 
(1 part), astragalus (1 part). Dosage: same as above. 

Cellular protection, cytokine interruption, spleen/lymph support tincture formulation: 
Dan Shen (3 parts), red root (2 parts), cinnamon (1 part). same dosage as above. 

With active infection: very streng boneset tea, to 6x day. 
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Dan Shen (3 parts), red root (2 parts), cinnamon (1 part). same dosage as above. 

With active infection: very strong boneset tea, to 6x day. 

1 have used this with other corona virus infections, including SARS, itworks well." 

https://prn.fm/can-natural-botanical-herbs-supplements-imp ... / 

De effecten van houttuynia cordata (Houttuynia) op het SARS-coronavirus 

Chinese wetenschappers vestigden in 2002/2003 bij gebrek aan westerse 
therapeutica hun hoop op H. cordata om SARS te lijf te gaan, omdat deze plant al 
traditioneel werd gebruikt bij longaandoeningen. H. cordata is bekend uit de 
traditionele Chinese geneeskunde (TCG) en wordt al honderden jaren gebruikt bij 
longgerelateerde problemen, zoals longabcessen, slijmproblemen, hoest en 
kortademigheid. 

De Latijnse naam is Houttuynia cordata. Oorspronkelijk komt Houttuynia cordata uit 
oost-Azië. Houttuynia wordt in Japan dokudami genoemd. In Japan is dokudami een 
populair detoxmiddel. Doku-dami betekent "houdt gif tegen•. 

ONDERZOEK 

Vanuit Aziatische landen is de afgelopen tien jaren diverse keren gepubliceerd over 
de rol van de moerasanemoon bij verschillende bacteriële en virale infecties. 

Zo werden meer dan 55 verbindingen gedetecteerd, waarbij de concentraties van het 
alifatische keton methylnonylketon en de monoterpenen bornylacetaat en ~-myrceen 
het hoogst waren. Carvacrol kwam in kleine hoeveelheden voor. 

De hoeveelheid van de aanwezige componenten was afhankelijk van het 
plantendeel: sommige verbindingen zaten vooral in de bovengrondse delen, andere 
weer meer in de ondergrondse delen. 
De onderzoekers hebben naast H. cordata ook H. emeiensis Z.Y. Zhu & S.L. Zhang 
onderzocht. In The Plant List wordt H. emeiensis echter als synoniem van H. cordata 
aangemerkt. 

H. cordata zorgt bij muizen voor een sterke aanmaak/groei van lymfocyten in de milt. 
Ook vergrootte het extract de groei van T-celpopulaties significant (p <0,05). Meer 
specifiek ging het daarbij om CD4+ helper T-cellen en COS+ cytotoxische T-cellen. 

'Daarnaast heeft H. cordata in klinisch onderzoek een remmende werking laten zien 
op het SARS-coronavirus: vanaf 200 µg/ml is er een significant effect (p < 0,05). Dit 
effect is gebaseerd op een vertraging van de replicatie van het RNA van het SARS
coronavirus, waardoor het virus minder schade kan aanrichten. 

De werking van HCWE bij SARS verloopt dus waarschijnlijk langs twee wegen: een 
activering van de immuniteit voorafgaand aan de infectie, waardoor een infectie 
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l 'Daarnaast heeft H. cordata in klinisch onderzoek een remmende werking laten zien 
op het SARS-coronavirus: vanaf 200 µg/ml is er een significant effect (p < 0,05). Dit 
effect is gebaseerd op een vertraging van de replicatie van het RNA van het SARS-
coronavirus, waardoor het virus minder schade kan aanrichten. 

De werking van HCWE bij SARS verloopt dus waarschijnlijk langs twee wegen: een 
activering van de immuniteit voorafgaand aan de infectie, waardoor een infectie 
mogelijk wordt voorkomen en een vertraging van de virusgroei wanneer een infectie 
toch heeft plaatsgevonden. 

Zelfs bij een dosis van 16 g/kg lichaamsgewicht was er geen acuut toxisch effect 
detecteerbaar na orale toediening aan de gebruikte proefdieren (muizen). 

In mensen vermindert het significant de volgende symptomen van SARS: koorts, 
keelpijn, hoest 

Daarnaast staat het ook bekend als mest cel inhibitor, wat niet slecht is bij een 
cytokinestorm (1 van de acute toestanden waar een coronavirus patiënt aan kan 
overlijden). 

Bronnen: https :/Is ite s. goog Ie. com/ ... /k .. ./pi anten-va n-a-tot-z/h o uttuyn ia 

"Houttuynia cordata (houttuynia, yu xing cao) and Glycyrrhiza spp. (licorice) stand out 
as particularly interesting single herbs for addressing these coronavirus infections• 

https:/Jwww.liebertpub.com/ .. ./abs/10.1089/act.2016.29062.eya ... 

https:/Jwww.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26851778 

https:/Jwww.spandidos-publications.com/10.3892/etm.2015.2467 

Tabel 1: https:/Jwww.ncbi.nlm.nih.gov/pmdarticles/PMC4032839/ ... 

https:/Jwww.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/184 79853 

https:/Jwww.hkmj.org/system/files/hkm 1102sp2p41.pdf 

https:/Jwww.worldscientific.com/ ... /abs/10 .... ISO 192415X06004417 

#Lyme #Corona #Sars #houttuynia #Coronavirus #Griep #Lymepatient #virus 
#immuunsysteem #Soslyme #pubmed #Onderzoek #Tips 
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Nummer: 2020/260620879~ 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernu mmer _ , toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwa liteit (LNV) , als bedoeld in artikel 5 : 11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschri~en waarvan het 
toezicht op de na leving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Aan leiding: 
Deze inspectie is uitgevoerd naar aan leiding van het project "Corona cla ims op 
internet" . 
Voor dit project heb ik een inspectie uitgevoerd van de internetsite met webshop 
genaamd www.kalidashop .com en www.facebook.com/ ka lidashop/, eigendom 
van :Kalida B.V" 

Locatie verantwoordelijk bedrijf : 
Naam bedrijf :Kalida B.V., 
Vestigingsadres :Avenue Ceramique 221 A, 
Postcode Plaats :6221 KX Maastricht. 

Bevindingen : 
Datum en tijdstip van bevindingen : dinsdag 2 j uni 2020 omstreeks 12 :50 uur en 
14:00 uur. 

Op, dinsdag 2 juni 2020 omstreeks 12:50 uur en 14:00 uur bevond ik mij voor 
een inspectie op internet en facebook. 
Tijdens deze inspectie zag ik, nadat ik de daartoe noodzakelijke handelingen op 
mijn computer had verricht, een internetsite met webshop genaamd: 
www.kalidashop .com en www.facebook.com/kalidashop/. 

Vervolgens zocht ik verder op voorgenoemde website naar mogelijke 
vermeldingen of aanwijzingen omtrent de identiteit van de eigenaar of exploitant 
van deze website. 

Ik zag dat, onder op de homepagina, onder de kop "handige links" een link naar 
de algemene voorwaarden . Na het aanklikken van de algemene voorwaarden 
vond ik onder arti kel 2 de identiteit van de ondernemer. Ik zag dat hier het 
volgende stond : " Kalida B.V. handelt onder de naam Kalidashop.com. 

260620879 

Doe 453 

Pagina 1 van 7 



 

 260620876 Pagina 2 van 7 

Vestigingsadres: Kalida B.V., Avenue Ceramique 221A, 6221 KX Maastricht, 
Nederland  E-mailadres: info@kalidashop.com Tel.: 043 352 34 01 KvK-
nummer: 20153204” 

Vervolgens heb ik, het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel met nummer 20153204geraadpleegd. Ik zag dat Kalida B.V. de 
handelsnaam was van de besloten vennootschap Kalida  B.V gevestigd Avenue 
Ceramique 221A, 6221 KX te Maastricht .Ik zag dat www.kalidashop.com  een 
internetadres van Kalida B.V was.  

Onderzoek naar medische claims: 
Ik, toezichthouder, heb genoemde internetsite met webshop en facebook nader 
onderzocht op het voorkomen van zogenaamde medische claims.  

Ik zag op de website www.kalidashop.com , op de homepage onderaan social 
networks staan, ik zag hier een hyperlink met de grijze letter f, hierop heb ik 
geklikt. Ik kwam op de facebookpagina “ https://www.facebook.com/kalidashop/ 
van Kalida B.V. @ kalidashop”. Ik zag dat op 12 maart 2020 een artikel was 
geplaatst over Vitamine C; “Vitamine C heeft een positieve invloed op je 
immuunsysteem 
(Bijlage 2 en 3). In dit artikel zag ik een link naar het product Vitamine C dat 
verkocht wordt op de webshop Kalidashop.com. De vitamine C van Altrient is te 
bestellen in onze webshop: www.kalidashop.com onder het kopje antioxidanten. 

Verder zag ik dat op 15 maart 2020 een artikel was geplaatst met een link  naar 
de bibliotheek.ortho.nl waarvan de titel was: “Vitamine C beschermt tegen het 
coronavirus” ( Bijlage 4). Ik klikte op het oranje vierkantje waarin een bolletjes 
stond met de letter C erin. Ik werd doorgelinkt naar een artikel en zag staan:” 
Vitamine C beschermt tegen coronavirus. Update 1 – Door: Andrew W. Saul, 
auteur (vertaling van Ortohmolecular Medicine News Service (OMNS), January 
26, 2020). U aangeboden door: 
ORTHOmagazine (tijdschrift voor professionals) en Fit met Voeding 
(publiekstijdschrift)” (Bijlage 5). Ik zag staan: “De verspreiding van het 
coronavirus kan sterk worden geremd of zelfs gestopt wanneer direct gestart 
wordt met het gebruik van hoge dosissen vitamine C. Al decennialang hebben 
artsen en wetenschappers de krachtige antivirale werking van vitamine C 
aangetoond. Er is een gebrek aan media-aandacht voor deze effectieve en 
succesvolle aanpak tegen virussen in het algemeen en het coronavirus in het 
bijzonder. 
Wanneer een virus het lichaam binnendringt, is het van groot belang om de 
antioxidatieve capaciteit en de natuurlijke immuniteit van het lichaam te 
versterken om zodoende klachten en symptomen te beperken. Uiteraard is 
preventie makkelijker dan de behandeling van een ernstige aandoening. Bij 
behandeling van het coronavirus zijn medicijnen soms onontbeerlijk, maar 
vitamine C kan gelijktijdig ingezet worden. 
‘Ik heb nog geen griep gezien die niet genas of sterk verbeterde onder invloed van 
een hoge dosis vitamine C’. (Robert F. Cathcart, MD)…… Van alle bovengenoemde 
voedingsstoffen is aangetoond dat ze het immuunsysteem versterken waardoor 
deze beter in staat is om virussen te bestrijden. 
De basis voor het gebruik van hoge dosissen vitamine C bij de preventie en 
bestrijding van virus gerelateerde ziekten werd reeds gelegd in de jaren veertig 
van de vorige eeuw…..Bij de preventie en behandeling van luchtweginfecties is het 
gebruik van grote hoeveelheden vitamine C gangbaar. Diegenen die de vitamine 
niet in een hoge dosis durven te gebruiken – omdat ze denken dat dit niet 
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effectief of zelfs schadelijk is – doen er verstandig aan om de originele publicaties 
te lezen. Om het werk van deze artsen te verwerpen, simpelweg omdat ze al zo 
lang geleden succes hadden, omzeilt een belangrijkere vraag: waarom zijn de 
positieve effecten van vitamine C-behandelingen nooit publiekelijk bekend 
gemaakt door verantwoordelijke overheidsinstanties, vooral in het licht van een 
virale pandemie?” 

Toen ik scrolde naar een nieuw artikel dat ook 15 maart 2020 was geplaatst  zag 
ik een afbeelding van een virus met een cirkel waar met witte letters in stond; 
”corona virus”. Ik zag staan: “Beste mensen, bij deze meer achtergrondinformatie 
omtrent het Coronavirus. Neem het serieus en neem de nodige maatregelen!” Ik 
zag dat er een artikel geplaatst was over: “Wat kan ik doen tegen het 
Coronavirus” en “Omdat we veel vragen krijgen over het Corona virus en Lyme, 
zullen wij een aantal vragen gaan beantwoorden.”. ( Bijlage 6,7,8,en 9) Ik zag 
staan onder punt 3: “zijn er middelen die iets kunnen doen tegen het virus?” Ik 
zag onder het tweede gedachte streep staan: “Uiteraard is Vitamine C ook 
belangrijk met een link naar https://bibliotheek.ortho.nl/…/vitamine-c-beschermt-
tegen-…/ ( Bijlage 5). 

Verder zag ik een nieuw artikel geplaatst op 18 maart 2020 waarin stond:’ De 
Liposomale Vitamine C van Altrient hebben we weer op voorraad! Bestel direct 
via deze link: https://www.kalidashop.com/…/altrie…/altrient-c-1000-mg.html”. 
Hierbij zag ik een afbeelding van een oranje verpakking met de naam :”Altrient 
Liposomal  vitamine C 1000 mg” erop. (Bijlage 10)  
Toen ik op de link klikte  kwam ik op de website van www.kalidashop.com en zag 
het product: ‘Altrient vitamine C 1000 mg”.. 

Ik zag op de website www.kalidashop.com en www.facebook.com/kalidashop/ , 
door middel van de bovengenoemde tekstdelen, beschreven werd dat: 

- De verspreiding van het coronavirus kan sterk worden afgeremd of zelfs
gestopt wanneer direct begonnen wordt met het gebruik van hoge dosissen
vitamine C.

- Al decennialang artsen en wetenschappers de krachtige antivirale werking
van Vitamine C hebben aangetoond.

- Wanneer een virus binnendringt, het van groot belang is om de antioxidatieve
capaciteit en de natuurlijke immuniteit van het lichaam te versterken om
zodoende klachten en symptomen te beperken.

- MD Robert F. Cathcart nog nooit een griep heeft gezien die niet genas of
sterk verbeterde onder invloed van een hoge dosis vitamine C.

- Bij een minimale dosis van 3000 mg per dag is aangetoond dat ze het
immuunsysteem versterken waardoor deze beter in staat is om virussen te
bestrijden.

- De basis voor het gebruik van hoge dosissen vitamine C bij de preventie en
bestrijding van virus gerelateerde ziekten werd reeds gelegd in de jaren
veertig van de vorige eeuw. De vitamine bleek succesvol bij de bestrijding
van het poliovirus. De decennia erna werd de effectiviteit van vitamine C bij
virussen verder bevestigd en in 1980 werd het anti-virus protocol
gepubliceerd.

- Bij de preventie en behandeling voor luchtweginfecties is het gebruik van
grote hoeveelheden vitamine C gangbaar is.
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Uit mijn vakdeskundigheid bleek mij dat boven omschreven tekstdelen 
vermeldingen zijn die aan de product Altrient C 1000 mg  eigenschappen 
toeschrijven inzake het voorkomen of genezen van ziekte, gebrek, wond of pijn 
van de mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen, aangezien 
een relatie wordt gelegd tussen het gebruik van Altrient C 1000 mg en het 
inzetten van vitamine C voor het afremmen of stoppen van de verspreiding van 
het coronavirus, krachtige antivirale werking, antioxidatieve capaciteit en de 
natuurlijke immuniteit van het lichaam te versterken om zodoende klachten en 
symptomen te beperken, genezen van griep, preventie en bestrijding van virus 
gerelateerde ziekten en preventie en behandeling voor luchtweginfecties. 

 Ingevolge artikel 14, lid 1, onder a, van de Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van 
20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
mogen claims inzake ziekterisicobeperking worden gedaan als hiervoor een 
vergunning is verleend om ze op te nemen in een communautaire lijst van 
dergelijke toegestane claims, en er tevens wordt voldaan aan alle voorwaarden 
voor het gebruik van die claims die Verordening (EG) Nr. 1924/2006 daaraan 
stelt. 

Ik, toezichthouder, ben vervolgens nagegaan of bovengenoemde vermeldingen 
genoemd zijn als toegelaten ziekterisicobeperkingsclaims ingevolge Verordening 
(EG) Nr. 1924/2006. 
Ik, toezichthouder, heb vastgesteld dat de gebruikte vermeldingen niet op basis 
van deze verordening zijn toegelaten. 

Conclusie ten aanzien van de status van het product:  
Door het gebruik van genoemde vermeldingen worden bovengenoemd product  
Altrient vitamine C 1000 mg op enigerlei wijze gepresenteerd als zijnde geschikt 
voor het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. 
Hieruit bleek mij dat bovengenoemde producten een geneesmiddel naar 
aandiening zijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, ten eerste, van de 
Geneesmiddelenwet. 

Onderzoek naar het in de handel brengen en de handelsvergunning van 
geneesmiddel: 
Ik zag dat de Altrient vitamine C 1000 mg gekocht kon worden voor een bedrag 
van 43,99 euro  door op de pushbutton  “+ voeg toe aan winkelmand” te drukken 
(Bijlage 11). Ik zag dat toen ik op het winkelmand klikte dat het product Altrient 
vitamine C 1000 mg was toegevoegd  ( bijlage 12). 
Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat bovengenoemde geneesmiddelen 
Altrient vitamine C 1000 mg, te koop werden aangeboden. 

Ik, verbalisant, deed vervolgens onderzoek of er een handelsvergunning voor 
bovengenoemd geneesmiddel, Altrient vitamine C 1000 mg, verkregen was.  Ik 
heb de database van de European Medicines Agency www.ema.europa.eu  
geraadpleegd. Ik zag dat voor bovengenoemde geneesmiddel Altrient vitamine C 
1000 mg geen handelsvergunning was verleend door de Europese Gemeenschap 
of het CBG. 

 Conclusie van het onderzoek: 
Uit het bovenstaande bleek mij dat bovenstaande geneesmiddelen te koop 
aangeboden werden zonder handelsvergunning van de Europese Gemeenschap, 
verleend krachtens verordening (EG) nr. 726/2004 dan wel krachtens die 
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verordening juncto verordening (EG) Nr. 1394/20071, of van het College verleend 
krachtens hoofdstuk 4 van de Geneesmiddelenwet. 

Het maken van reclame voor geneesmiddelen 

Ik zag dat op 12 maart 2020 op website www.facebook.com/kalidashop/ een 
artikel was geplaatst over Vitamine C; “Vitamine C heeft een positieve invloed op 
je immuunsysteem 
(Bijlage 2 en 3). In dit artikel zag ik een link naar het product Vitamine C dat 
verkocht wordt op de webshop Kalidashop.com. De vitamine C van Altrient is te 
bestellen in onze webshop: www.kalidashop.com onder het kopje antioxidanten. 

Verder zag ik dat op 15 maart 2020 een artikel was geplaatst met een link  naar 
de bibliotheek.ortho.nl waarvan de titel was: “Vitamine C beschermt tegen het 
coronavirus” ( Bijlage 4). Ik klikte op het oranje vierkantje waarin een bolletjes 
stond met de letter C erin. Ik werd doorgelinkt naar een artikel en zag staan:” 
Vitamine C beschermt tegen coronavirus. Update 1 – Door: Andrew W. Saul, 
auteur (vertaling van Ortohmolecular Medicine News Service (OMNS), January 
26, 2020). U aangeboden door: 
ORTHOmagazine (tijdschrift voor professionals) en Fit met Voeding 
(publiekstijdschrift)” (Bijlage 5).  

Toen ik scrolde naar een nieuw artikel dat ook 15 maart 2020 was geplaatst  zag 
ik een afbeelding van een virus met een cirkel waar met witte letters in stond; 
”corona virus”. Ik zag staan: “Beste mensen, bij deze meer achtergrondinformatie 
omtrent het Coronavirus. Neem het serieus en neem de nodige maatregelen!” Ik 
zag dat er een artikel geplaatst was over: “Wat kan ik doen tegen het 
Coronavirus” en “Omdat we veel vragen krijgen over het Corona virus en Lyme, 
zullen wij een aantal vragen gaan beantwoorden.”. ( Bijlage 6,7,8,en 9) Ik zag 
staan onder punt 3: “zijn er middelen die iets kunnen doen tegen het virus?” Ik 
zag onder het tweede gedachte streep staan: “Uiteraard is Vitamine C ook 
belangrijk met een link naar https://bibliotheek.ortho.nl/…/vitamine-c-beschermt-
tegen-…/ ( Bijlage 5). 

Verder zag ik een nieuw artikel geplaatst op 18 maart 2020 waarin stond:’ De 
Liposomale Vitamine C van Altrient hebben we weer op voorraad! Bestel direct 
via deze link: https://www.kalidashop.com/…/altrie…/altrient-c-1000-mg.html”. 
Hierbij zag ik een afbeelding van een oranje verpakking met de naam :”Altrient 
Liposomal  vitamine C 1000 mg” erop. (Bijlage 10)  
Toen ik op de link klikte  kwam ik op de website van www.kalidashop.com en zag 
het product: ‘Altrient vitamine C 1000 mg”.  

Ik zag op de website www.facebook.com/kalidashop/ , door middel van de 
bovengenoemde tekstdelen, beschreven werd dat: 

- De verspreiding van het coronavirus kan sterk worden afgeremd of zelfs
gestopt wanneer direct begonnen wordt met het gebruik van hoge dosissen
vitamine C.

- Al decennialang artsen en wetenschappers de krachtige antivirale werking
van Vitamine C hebben aangetoond.

1  Verordening (EG) Nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 
november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004. 
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- Wanneer een virus binnendringt, het van groot belang is om de antioxidatieve
capaciteit en de natuurlijke immuniteit van het lichaam te versterken om
zodoende klachten en symptomen te beperken.

- MD Robert F. Cathcart nog nooit een griep heeft gezien die niet genas of
sterk verbeterde onder invloed van een hoge dosis vitamine C.

- Bij een minimale dosis van 3000 mg per dag is aangetoond dat ze het
immuunsysteem versterken waardoor deze beter in staat is om virussen te
bestrijden.

- De basis voor het gebruik van hoge dosissen vitamine C bij de preventie en
bestrijding van virus gerelateerde ziekten werd reeds gelegd in de jaren
veertig van de vorige eeuw. De vitamine bleek succesvol bij de bestrijding
van het poliovirus. De decennia erna werd de effectiviteit van vitamine C bij
virussen verder bevestigd en in 1980 werd het anti-virus protocol
gepubliceerd.

- Bij de preventie en behandeling voor luchtweginfecties is het gebruik van
grote hoeveelheden vitamine C gangbaar is.

Tevens merk ik, toezichthouder op dat ik deze reclame zag staan tijdens de  
Corona-crisisperiode. Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. In 
Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. De verspreiding, de epidemie, heeft 
zelfs geleid tot een pandemie, waarbij de strijd tegen het Coronavirus of de ziekte 
COVID-19 heeft geleid tot een, in Nederland, intellectuele Lock down, waarbij 
sociale contacten zijn beperkt. 

De gemiddelde consument wordt door de bovenomschreven tekstdelen en wijze 
van presenteren beïnvloed om de producten, Altrient vitamine C 1000 mg, te 
kopen. 

Bovenstaande uitingen en andere aanprijzingen zorgen ervoor dat personen die de 
website bezoeken worden beïnvloed om Altrient vitamine C 1000 mg te kopen. 
Deze uitingen hebben dus als doel de verkoop en het gebruik van de 
geneesmiddelen Altrient vitamine C 1000 mg te bevorderen. Deze vallen daarmee 
dus tevens onder het begrip ‘reclame’ zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, 
onder xx, van de Geneesmiddelenwet. Nu voor deze geneesmiddelen geen 
handelsvergunning is afgegeven, is het reclameverbod van artikel 84, eerste lid, 
van de Geneesmiddelenwet overtreden.  

Overtredingen: 

Beboetbaar feit: 

Hieruit bleek mij dat een geneesmiddel, Altrient vitamine C 1000 mg,  als bedoeld 
in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet in voorraad werd 
gehouden, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, ter hand gesteld of 
ingevoerd zonder handelsvergunning en dat daarvoor reclame zoals bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onder xx, in de zin van de Geneesmiddelenwet werd gemaakt 
hetgeen een overtreding is van artikel 40, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet 
en een overtreding is van artikel 84, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet. 

Hierbij merk ik, toezichthouder, op dat de website en sociale media niet 
uitputtend is beoordeeld, na de constatering van bovengenoemde overtredingen is 
de inspectie afgerond. 
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De hele website en sociale media dient aan de geldende wetgeving te voldoen en 
blijft de verantwoordelijkheid van Kalida B.V.. 

Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met 
nummer 20153204 blijkt dat de onderneming als, besloten vennootschap 
ingeschreven is en gedreven wordt voor rekening en verantwoording van  Kalida 
B.V.  Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.

Overtreder:  
Naam bedrijf  : Kalida B.V. 
Vestigingsadres : Avenue Ceramique 221 A 
Postcode Plaats : 62221KX Maastricht 

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend 
domicilie kiezend te Utrecht op woensdag 4 juni 2020.  

Toezichthouder  

Bijlagen: 
Bijlage 1 Homepage www.kalidashop.com 
Bijlage 2+3 FB art. 12 maart: Vitamine C heeft positieve invloed op je     
immuunsysteem     
Bijlage 4 FB artikel 15 maart: Vitamine C beschermt tegen het coronavirus 
Bijlage 5 Artikel ortho magazine Vitamine C beschermt tegen het coronavirus 
Bijlage 6+7+8+9 FB artikel 15 maart achtergrondinformatie coronavirus 
Bijlage 10 FB artikel 18 maart Altrient C 1000 mg weer op voorraad 
Bijlage 11 kalidashop.com Altrient C 1000 mg 
Bijlage 12 kalidashop.com winkelwagentje 
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Nummer : 202 /260620881 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer - 8 j uni, 
toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Wa renautoriteit (NVWA) van het 
Minister ie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , als bedoeld in artikel 5: 11 
van de Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op 
de na leving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorsch riften waarvan 
het toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende : 

Aan leiding: 
Deze internetinspectie is uitgevoerd naar aanleiding van het project Glucosamine 
2020, op basis van vooraf geselecteerde verkoop- internetsites. 

Bevindingen: 
Datum en tijdstip bevindingen : 8 juni 2020 omstreeks 11 : 55 uur. 

Tijdens deze inspectie zag ik, nadat ik de daartoe noodzakelijke handelingen op 
mijn computer had verricht, een internet-verkoopsite (hierna : website) genaamd 
www.gezondheidaanhuis.nl. 

Vervolgens zocht ik op voornoemde website naar mogelijke vermeldingen of 
aanwijzingen omtrent de identiteit van de eigenaar of exploitant. 

Na het aanklikken van de algemene voorwaarden op de homepage zag ik onder 
artikel 2 de identiteit van de ondernemer namelijk: 
Naam : Gezondheid aan huis B.V. 
Ad res en huisnummer 
Postcode en plaats 
E-mailadres 

: Lorentzstraat 4-A 
6716 AD Ede 

: info@gezondheidaanhuis.n l 

Hieruit bleek mij dat voornoemde betrokkene verantwoordelij k is voor deze 
website . 

Onderzoek naar medische claims : 
Ik zag dat op de openingspagina een zoekfunctie geactiveerd kon worden via 
vitamines & supplemente, overige en dan de product categorie glucosamine en 
chond roitine aan te klikken . (bijlage 1) 
Ik zag een overzicht van alle producten die glucosamine en chond roïtine bevatten. 
(bijlage 2) Vervolgens screende ik chronologisch dit productoverzicht en opende 
de eerste link naar het product wat bestond uit 'glucosamine' en 'chondroïtine'. 
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Ik zag het product “AOV 1121 Glucosamine Chondroïtine 
180 capsules”. ( bijlage 3) Vervolgens zag ik onder andere het volgende: 
"Belangrijke eigenschappen van AOV 1121 Glucosamine Chondroïtine 
vermindert zwelling en verlicht pijn."  

Vervolgens zag ik dat de consument bovengenoemd product middels de 
pushbutton “bestellen” te koop aangeboden kreeg op de website. ( bijlage 4) 

Uit mijn vakdeskundigheid bleek mij dat boven omschreven tekstdelen 
vermeldingen zijn die aan het product AOV 1121 Glucosamine Chondroïtine  
eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen of genezen van ziekte(n) van 
de mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen, aangezien een 
relatie wordt gelegd tussen het gebruik van AOV 1121 Glucosamine Chondroïtine 
en het “verminderen van zwelling en het verlichten van pijn”. 

Ingevolge artikel 14, lid 1, onder a, van de Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van 
20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
mogen claims inzake ziekterisicobeperking worden gedaan als hiervoor een 
vergunning is verleend om ze op te nemen in een communautaire lijst van 
dergelijke toegestane claims, en er tevens wordt voldaan aan alle voorwaarden 
voor het gebruik van die claims die Verordening (EG) Nr. 1924/2006 daaraan 
stelt. 

Ik, verbalisant, ben vervolgens nagegaan of bovengenoemde vermeldingen 
genoemd zijn als toegelaten ziekterisicobeperkingsclaims ingevolge Verordening 
(EG) Nr. 1924/2006. Ik, verbalisant, heb vastgesteld dat de gebruikte 
vermeldingen niet op basis van deze verordening zijn toegelaten. 

Conclusie ten aanzien van de status van product  
Door het gebruik van genoemde vermeldingen worden bovengenoemde product 
gepresenteerd als zijnde geschikt voor het genezen of voorkomen van een ziekte, 
gebrek, wond of pijn bij de mens. Hieruit bleek mij dat bovengenoemd product 
een geneesmiddel naar aandiening is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en 
onder b, ten eerste, van de Geneesmiddelenwet. 

Onderzoek naar het in de handel brengen en de handelsvergunning van 
geneesmiddel 
Bovengenoemde geneesmiddel werd op de website www.gezondheidaanhuis.nl te 
koop aangeboden.  

Ik, verbalisant, deed vervolgens onderzoek of er een handelsvergunning voor 
bovengenoemd geneesmiddel verkregen was.  Ik heb de database van de 
European Medicines Agency www.ema.europa.eu  geraadpleegd. Ik zag dat voor 
bovengenoemde geneesmiddel(en) geen handelsvergunning was verleend door de 
Europese Gemeenschap of het CBG. 

Conclusie van het onderzoek 
Uit het bovenstaande bleek mij dat bovenstaande geneesmiddel werd verkocht 
zonder handelsvergunning van de Europese Gemeenschap, verleend krachtens 
verordening (EG) nr. 726/2004 dan wel krachtens die verordening juncto 
verordening (EG) Nr. 1394/20071, of van het College verleend krachtens hoofdstuk 
4 van de Geneesmiddelenwet. 

1  Verordening (EG) Nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 
november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004. 
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Het maken van reclame voor geneesmiddelen 
Het geneesmiddel is verkrij gbaar via www.gezondheidaanhuis.nl. Ik zag op de 
internetpagina www.gezondheidaanhuis.nl duidelij k dat het product AOV 1121 
Glucosamine Chondroïtine eigenschappen toegeschreven worden die de zwelling 
verminderen en de pijn verlichten en dat het product glucosamine geschikt is voor 
ouderen en sporters. 

Bovenstaande uitingen en andere aanprijzingen zorgen ervoor dat personen die de 
website bezoeken worden beïnvloed om AOV 1121 Glucosamine Chondroïtine te 
kopen. Deze uitingen hebben dus als doel het ter hand stellen en gebruiken van 
het geneesmiddel te bevorderen. Deze vallen daarmee dus tevens onder het 
begrip ' reclame' zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onder xx, van de 
Geneesmiddelenwet. Nu voor deze geneesmiddelen geen handelsvergunning is 
afgegeven, is het reclameverbod van artikel 84, eerste lid, van de 
Geneesmiddelenwet overtreden. 

Overtreding : 
Een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning geldt, te weten AOV 1121 
Glucosamine Chondroïtine, werd te koop aangeboden. Dit is een overtreding van 
artikel 40, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet. 

Overtreding : 
Voor een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunn ing is verleend, te weten 
AOV 1121 Glucosamine Chondroïtine, werd reclame gemaakt. Dit is een 
overtreding van artikel 84, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet. 

Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met 
nummer 30188710 blijkt dat de onderneming als Besloten Vennootschap. 
ingeschreven is en gedreven wordt voor rekening en verantwoording van 
Gezondheid aan huis B.V" Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als 
overtreder aangemerkt. 

Overtreder: 
Naam : Gezondheid aan huis B.V. 
Vestigingsadres : Lorentzstraat 4-A 
Postcode Plaats : 6716 AD Ede 
KvK nummer : 30188710 

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend 
domicilie kiezend te Utrecht op 9 j uni 2020 

Bij lage(n): 
1. Homepage www.gezondheidaanhuis.nl 
2. Overzicht producten met glucosamine' en chondroïtine 
3. Productoverzicht AOV 1121 Glucosamine Chondroïtine 

180 capsules 
4. Winkelwagentje met besteloverzicht 
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Nummer : 2020/26062087~ 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer _ , toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), als bedoeld in artikel 5: 11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de na leving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende : 

Aan leiding: 
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van het project "Corona claims op 
internet" . 
Voor dit proj ect heb ik een inspectie uitgevoerd van de internetsite met webshop 
genaamd www.kalidashop .com en www.facebook.com/kalidashop/, eigendom 
van :Kalida B.V" 

Locatie verantwoordelijk bedrijf: 
Naam bedrijf :Kalida B.V., 
Vestigingsadres :Avenue Ceramique 221 A, 
Postcode Plaats :6221 KX Maastricht. 

Bevindingen: 
Datum en tijdstip van bevindingen : dinsdag 2 juni 2020 omstreeks 12 : 50 uur en 
14:00 uur. 

Op, dinsdag 2 juni 2020 omstreeks 12:50 uur en 14:00 uur bevond ik mij voor 
een inspectie op internet en facebook. 
Tijdens deze inspectie zag ik, nadat ik de daartoe noodzakelij ke handelingen op 
mijn computer had verricht, een internetsite met webshop genaamd: 
www.kalidashop.com en www.facebook.com/kalidashop/. 

Vervolgens zocht ik verder op voorgenoemde website naar mogelijke 
vermeldingen of aanwijzingen omtrent de ident iteit van de eigenaar of exploitant 
van deze website. 

Ik zag dat, onder op de homepagina, onder de kop "handige links" een link naar 
de algemene voorwaarden . Na het aanklikken van de algemene voorwaarden 
vond ik onder artikel 2 de identiteit van de ondernemer. I k zag dat hier het 
volgende stond: "Kalida B.V. handelt onder de naam Kalidashop.com. 
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Vestigingsadres: Kalida B.V., Avenue Ceramique 221A, 6221 KX Maastricht, 
Nederland  E-mailadres: info@kalidashop.com Tel.: 043 352 34 01 KvK-
nummer: 20153204” 

Vervolgens heb ik, het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel met nummer 20153204geraadpleegd. Ik zag dat Kalida B.V. de 
handelsnaam was van de besloten vennootschap Kalida  B.V gevestigd Avenue 
Ceramique 221A, 6221 KX te Maastricht .Ik zag dat www.kalidashop.com  een 
internetadres van Kalida B.V was.  

Onderzoek naar medische claims: 
Ik, toezichthouder, heb genoemde internetsite met webshop en facebook nader 
onderzocht op het voorkomen van zogenaamde medische claims.  

Ik zag op de website www.kalidashop.com , op de homepage onderaan social 
networks staan, ik zag hier een hyperlink met de grijze letter f, hierop heb ik 
geklikt. Ik kwam op de facebookpagina “ https://www.facebook.com/kalidashop/  
van Kalida B.V. @ kalidashop”. Ik zag dat op 12 maart 2020 een artikel was 
geplaatst over Vitamine C; “Vitamine C heeft een positieve invloed op je 
immuunsysteem 
(Bijlage 2 en 3). In dit artikel zag ik een link naar het product Vitamine C dat 
verkocht wordt op de webshop Kalidashop.com. De vitamine C van Altrient is te 
bestellen in onze webshop: www.kalidashop.com onder het kopje antioxidanten. 

Verder zag ik dat op 15 maart 2020 een artikel was geplaatst met een link  naar 
de bibliotheek.ortho.nl waarvan de titel was: “Vitamine C beschermt tegen het 
coronavirus” ( Bijlage 4). Ik klikte op het oranje vierkantje waarin een bolletjes 
stond met de letter C erin. Ik werd doorgelinkt naar een artikel en zag staan:” 
Vitamine C beschermt tegen coronavirus. Update 1 – Door: Andrew W. Saul, 
auteur (vertaling van Ortohmolecular Medicine News Service (OMNS), January 
26, 2020). U aangeboden door: 
ORTHOmagazine (tijdschrift voor professionals) en Fit met Voeding 
(publiekstijdschrift)” (Bijlage 5). Ik zag staan: “De verspreiding van het 
coronavirus kan sterk worden geremd of zelfs gestopt wanneer direct gestart 
wordt met het gebruik van hoge dosissen vitamine C. Al decennialang hebben 
artsen en wetenschappers de krachtige antivirale werking van vitamine C 
aangetoond. Er is een gebrek aan media-aandacht voor deze effectieve en 
succesvolle aanpak tegen virussen in het algemeen en het coronavirus in het 
bijzonder. 
Wanneer een virus het lichaam binnendringt, is het van groot belang om de 
antioxidatieve capaciteit en de natuurlijke immuniteit van het lichaam te 
versterken om zodoende klachten en symptomen te beperken. Uiteraard is 
preventie makkelijker dan de behandeling van een ernstige aandoening. Bij 
behandeling van het coronavirus zijn medicijnen soms onontbeerlijk, maar 
vitamine C kan gelijktijdig ingezet worden. 
‘Ik heb nog geen griep gezien die niet genas of sterk verbeterde onder invloed van 
een hoge dosis vitamine C’. (Robert F. Cathcart, MD)…… Van alle bovengenoemde 
voedingsstoffen is aangetoond dat ze het immuunsysteem versterken waardoor 
deze beter in staat is om virussen te bestrijden. 
De basis voor het gebruik van hoge dosissen vitamine C bij de preventie en 
bestrijding van virus gerelateerde ziekten werd reeds gelegd in de jaren veertig 
van de vorige eeuw…..Bij de preventie en behandeling van luchtweginfecties is het 
gebruik van grote hoeveelheden vitamine C gangbaar. Diegenen die de vitamine 
niet in een hoge dosis durven te gebruiken – omdat ze denken dat dit niet 
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effectief of zelfs schadelijk is – doen er verstandig aan om de originele publicaties 
te lezen. Om het werk van deze artsen te verwerpen, simpelweg omdat ze al zo 
lang geleden succes hadden, omzeilt een belangrijkere vraag: waarom zijn de 
positieve effecten van vitamine C-behandelingen nooit publiekelijk bekend 
gemaakt door verantwoordelijke overheidsinstanties, vooral in het licht van een 
virale pandemie?” 

Toen ik scrolde naar een nieuw artikel dat ook 15 maart 2020 was geplaatst  zag 
ik een afbeelding van een virus met een cirkel waar met witte letters in stond; 
”corona virus”. Ik zag staan: “Beste mensen, bij deze meer achtergrondinformatie 
omtrent het Coronavirus. Neem het serieus en neem de nodige maatregelen!” Ik 
zag dat er een artikel geplaatst was over: “Wat kan ik doen tegen het 
Coronavirus” en “Omdat we veel vragen krijgen over het Corona virus en Lyme, 
zullen wij een aantal vragen gaan beantwoorden.”. ( Bijlage 6,7,8,en 9) Ik zag 
staan onder punt 3: “zijn er middelen die iets kunnen doen tegen het virus?” Ik 
zag onder het tweede gedachte streep staan: “Uiteraard is Vitamine C ook 
belangrijk met een link naar https://bibliotheek.ortho.nl/…/vitamine-c-beschermt-
tegen-…/ ( Bijlage 5). 

Verder zag ik een nieuw artikel geplaatst op 18 maart 2020 waarin stond:’ De 
Liposomale Vitamine C van Altrient hebben we weer op voorraad! Bestel direct 
via deze link: https://www.kalidashop.com/…/altrie…/altrient-c-1000-mg.html”. 
Hierbij zag ik een afbeelding van een oranje verpakking met de naam :”Altrient 
Liposomal  vitamine C 1000 mg” erop. (Bijlage 10)  
Toen ik op de link klikte  kwam ik op de website van www.kalidashop.com en zag 
het product: ‘Altrient vitamine C 1000 mg”.. 

Ik zag op de website www.kalidashop.com en www.facebook.com/kalidashop/ ,     
door middel van de bovengenoemde tekstdelen, beschreven werd dat: 

- De verspreiding van het coronavirus kan sterk worden afgeremd of zelfs
gestopt wanneer direct begonnen wordt met het gebruik van hoge dosissen
vitamine C.

- Al decennialang artsen en wetenschappers de krachtige antivirale werking
van Vitamine C hebben aangetoond.

- Wanneer een virus binnendringt, het van groot belang is om de antioxidatieve
capaciteit en de natuurlijke immuniteit van het lichaam te versterken om
zodoende klachten en symptomen te beperken.

- MD Robert F. Cathcart nog nooit een griep heeft gezien die niet genas of
sterk verbeterde onder invloed van een hoge dosis vitamine C.

- Bij een minimale dosis van 3000 mg per dag is aangetoond dat ze het
immuunsysteem versterken waardoor deze beter in staat is om virussen te
bestrijden.

- De basis voor het gebruik van hoge dosissen vitamine C bij de preventie en
bestrijding van virus gerelateerde ziekten werd reeds gelegd in de jaren
veertig van de vorige eeuw. De vitamine bleek succesvol bij de bestrijding
van het poliovirus. De decennia erna werd de effectiviteit van vitamine C bij
virussen verder bevestigd en in 1980 werd het anti-virus protocol
gepubliceerd.

- Bij de preventie en behandeling voor luchtweginfecties is het gebruik van
grote hoeveelheden vitamine C gangbaar is.
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Uit mijn vakdeskundigheid bleek mij dat boven omschreven tekstdelen 
vermeldingen zijn die aan de product Altrient C 1000 mg  eigenschappen 
toeschrijven inzake het voorkomen of genezen van ziekte, gebrek, wond of pijn 
van de mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen, aangezien 
een relatie wordt gelegd tussen het gebruik van Altrient C 1000 mg en het 
inzetten van vitamine C voor het afremmen of stoppen van de verspreiding van 
het coronavirus, krachtige antivirale werking, antioxidatieve capaciteit en de 
natuurlijke immuniteit van het lichaam te versterken om zodoende klachten en 
symptomen te beperken, genezen van griep, preventie en bestrijding van virus 
gerelateerde ziekten en preventie en behandeling voor luchtweginfecties. 

 Ingevolge artikel 14, lid 1, onder a, van de Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van 
20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
mogen claims inzake ziekterisicobeperking worden gedaan als hiervoor een 
vergunning is verleend om ze op te nemen in een communautaire lijst van 
dergelijke toegestane claims, en er tevens wordt voldaan aan alle voorwaarden 
voor het gebruik van die claims die Verordening (EG) Nr. 1924/2006 daaraan 
stelt. 

Ik, toezichthouder, ben vervolgens nagegaan of bovengenoemde vermeldingen 
genoemd zijn als toegelaten ziekterisicobeperkingsclaims ingevolge Verordening 
(EG) Nr. 1924/2006. 
Ik, toezichthouder, heb vastgesteld dat de gebruikte vermeldingen niet op basis 
van deze verordening zijn toegelaten. 

Conclusie ten aanzien van de status van het product:  
Door het gebruik van genoemde vermeldingen worden bovengenoemd product  
Altrient vitamine C 1000 mg op enigerlei wijze gepresenteerd als zijnde geschikt 
voor het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. 
Hieruit bleek mij dat bovengenoemde producten een geneesmiddel naar 
aandiening zijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, ten eerste, van de 
Geneesmiddelenwet. 

Onderzoek naar het in de handel brengen en de handelsvergunning van 
geneesmiddel: 
Ik zag dat de Altrient vitamine C 1000 mg gekocht kon worden voor een bedrag 
van 43,99 euro  door op de pushbutton  “+ voeg toe aan winkelmand” te drukken 
(Bijlage 11). Ik zag dat toen ik op het winkelmand klikte dat het product Altrient 
vitamine C 1000 mg was toegevoegd  ( bijlage 12). 
Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat bovengenoemde geneesmiddelen 
Altrient vitamine C 1000 mg, te koop werden aangeboden. 

Ik, verbalisant, deed vervolgens onderzoek of er een handelsvergunning voor 
bovengenoemd geneesmiddel, Altrient vitamine C 1000 mg, verkregen was.  Ik 
heb de database van de European Medicines Agency www.ema.europa.eu  
geraadpleegd. Ik zag dat voor bovengenoemde geneesmiddel Altrient vitamine C 
1000 mg geen handelsvergunning was verleend door de Europese Gemeenschap 
of het CBG. 

 Conclusie van het onderzoek: 
Uit het bovenstaande bleek mij dat bovenstaande geneesmiddelen te koop 
aangeboden werden zonder handelsvergunning van de Europese Gemeenschap, 
verleend krachtens verordening (EG) nr. 726/2004 dan wel krachtens die 
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verordening juncto verordening (EG) Nr. 1394/20071, of van het College verleend 
krachtens hoofdstuk 4 van de Geneesmiddelenwet. 

Het maken van reclame voor geneesmiddelen 

Ik zag dat op 12 maart 2020 op website www.facebook.com/kalidashop/ een 
artikel was geplaatst over Vitamine C; “Vitamine C heeft een positieve invloed op 
je immuunsysteem 
(Bijlage 2 en 3). In dit artikel zag ik een link naar het product Vitamine C dat 
verkocht wordt op de webshop Kalidashop.com. De vitamine C van Altrient is te 
bestellen in onze webshop: www.kalidashop.com onder het kopje antioxidanten. 

Verder zag ik dat op 15 maart 2020 een artikel was geplaatst met een link  naar 
de bibliotheek.ortho.nl waarvan de titel was: “Vitamine C beschermt tegen het 
coronavirus” ( Bijlage 4). Ik klikte op het oranje vierkantje waarin een bolletjes 
stond met de letter C erin. Ik werd doorgelinkt naar een artikel en zag staan:” 
Vitamine C beschermt tegen coronavirus. Update 1 – Door: Andrew W. Saul, 
auteur (vertaling van Ortohmolecular Medicine News Service (OMNS), January 
26, 2020). U aangeboden door: 
ORTHOmagazine (tijdschrift voor professionals) en Fit met Voeding 
(publiekstijdschrift)” (Bijlage 5).  

Toen ik scrolde naar een nieuw artikel dat ook 15 maart 2020 was geplaatst  zag 
ik een afbeelding van een virus met een cirkel waar met witte letters in stond; 
”corona virus”. Ik zag staan: “Beste mensen, bij deze meer achtergrondinformatie 
omtrent het Coronavirus. Neem het serieus en neem de nodige maatregelen!” Ik 
zag dat er een artikel geplaatst was over: “Wat kan ik doen tegen het 
Coronavirus” en “Omdat we veel vragen krijgen over het Corona virus en Lyme, 
zullen wij een aantal vragen gaan beantwoorden.”. ( Bijlage 6,7,8,en 9) Ik zag 
staan onder punt 3: “zijn er middelen die iets kunnen doen tegen het virus?” Ik 
zag onder het tweede gedachte streep staan: “Uiteraard is Vitamine C ook 
belangrijk met een link naar https://bibliotheek.ortho.nl/…/vitamine-c-beschermt-
tegen-…/ ( Bijlage 5). 

Verder zag ik een nieuw artikel geplaatst op 18 maart 2020 waarin stond:’ De 
Liposomale Vitamine C van Altrient hebben we weer op voorraad! Bestel direct 
via deze link: https://www.kalidashop.com/…/altrie…/altrient-c-1000-mg.html”. 
Hierbij zag ik een afbeelding van een oranje verpakking met de naam :”Altrient 
Liposomal  vitamine C 1000 mg” erop. (Bijlage 10)  
Toen ik op de link klikte  kwam ik op de website van www.kalidashop.com en zag 
het product: ‘Altrient vitamine C 1000 mg”.  

Ik zag op de website www.facebook.com/kalidashop/ , door middel van de 
bovengenoemde tekstdelen, beschreven werd dat: 

- De verspreiding van het coronavirus kan sterk worden afgeremd of zelfs
gestopt wanneer direct begonnen wordt met het gebruik van hoge dosissen
vitamine C.

- Al decennialang artsen en wetenschappers de krachtige antivirale werking
van Vitamine C hebben aangetoond.

1  Verordening (EG) Nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 
november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004. 
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- Wanneer een virus binnendringt, het van groot belang is om de antioxidatieve
capaciteit en de natuurlijke immuniteit van het lichaam te versterken om
zodoende klachten en symptomen te beperken.

- MD Robert F. Cathcart nog nooit een griep heeft gezien die niet genas of
sterk verbeterde onder invloed van een hoge dosis vitamine C.

- Bij een minimale dosis van 3000 mg per dag is aangetoond dat ze het
immuunsysteem versterken waardoor deze beter in staat is om virussen te
bestrijden.

- De basis voor het gebruik van hoge dosissen vitamine C bij de preventie en
bestrijding van virus gerelateerde ziekten werd reeds gelegd in de jaren
veertig van de vorige eeuw. De vitamine bleek succesvol bij de bestrijding
van het poliovirus. De decennia erna werd de effectiviteit van vitamine C bij
virussen verder bevestigd en in 1980 werd het anti-virus protocol
gepubliceerd.

- Bij de preventie en behandeling voor luchtweginfecties is het gebruik van
grote hoeveelheden vitamine C gangbaar is.

Tevens merk ik, toezichthouder op dat ik deze reclame zag staan tijdens de  
Corona-crisisperiode. Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. In 
Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. De verspreiding, de epidemie, heeft 
zelfs geleid tot een pandemie, waarbij de strijd tegen het Coronavirus of de ziekte 
COVID-19 heeft geleid tot een, in Nederland, intellectuele Lock down, waarbij 
sociale contacten zijn beperkt. 

De gemiddelde consument wordt door de bovenomschreven tekstdelen en wijze 
van presenteren beïnvloed om de producten, Altrient vitamine C 1000 mg, te 
kopen. 

Bovenstaande uitingen en andere aanprijzingen zorgen ervoor dat personen die de 
website bezoeken worden beïnvloed om Altrient vitamine C 1000 mg te kopen. 
Deze uitingen hebben dus als doel de verkoop en het gebruik van de 
geneesmiddelen Altrient vitamine C 1000 mg te bevorderen. Deze vallen daarmee 
dus tevens onder het begrip ‘reclame’ zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, 
onder xx, van de Geneesmiddelenwet. Nu voor deze geneesmiddelen geen 
handelsvergunning is afgegeven, is het reclameverbod van artikel 84, eerste lid, 
van de Geneesmiddelenwet overtreden.  

Overtredingen: 

Beboetbaar feit: 

Hieruit bleek mij dat een geneesmiddel, Altrient vitamine C 1000 mg,  als bedoeld 
in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet in voorraad werd 
gehouden, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, ter hand gesteld of 
ingevoerd zonder handelsvergunning en dat daarvoor reclame zoals bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onder xx, in de zin van de Geneesmiddelenwet werd gemaakt 
hetgeen een overtreding is van artikel 40, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet 
en een overtreding is van artikel 84, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet. 

Hierbij merk ik, toezichthouder, op dat de website en sociale media niet 
uitputtend is beoordeeld, na de constatering van bovengenoemde overtredingen is 
de inspectie afgerond. 
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De hele website en sociale media dient aan de geldende wetgeving te voldoen en 
blijft de verantwoordelijkheid van Kalida B.V.. 

Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met 
nummer 20153204 blijkt dat de onderneming als, besloten vennootschap 
ingeschreven is en gedreven wordt voor rekening en verantwoording van  Kalida 
B.V.  Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.

Overtreder:  
Naam bedrijf  : Kalida B.V. 
Vestigingsadres : Avenue Ceramique 221 A 
Postcode Plaats : 62221KX Maastricht 

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend 
domicilie kiezend te Utrecht op woensdag 4 juni 2020.  

Toezichthouder  

Bijlagen: 
Bijlage 1 Homepage www.kalidashop.com 
Bijlage 2+3 FB art. 12 maart: Vitamine C heeft positieve invloed op je      
immuunsysteem     
Bijlage 4 FB artikel 15 maart: Vitamine C beschermt tegen het coronavirus 
Bijlage 5 Artikel ortho magazine Vitamine C beschermt tegen het coronavirus 
Bijlage 6+7+8+9 FB artikel 15 maart achtergrondinformatie coronavirus 
Bijlage 10 FB artikel 18 maart Altrient C 1000 mg weer op voorraad 
Bijlage 11 kalidashop.com Altrient C 1000 mg 
Bijlage 12 kalidashop.com winkelwagentje 
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Wat kan je met kruiden doen tegen virussen 

Er bestaan verschillende kruiden die zeer goed werkzaam zijn tegen virussen en die je immuunsysteem kunnen ondersteunen. 

Momenteel zijn er meer dan 5000 virussen bekend die niet gemuteerd zijn. Er zijn meer dan 4()0 verschillende virussen die een 

infectie kunnen veroorzaken zoals verkoudheden, griep, hepatitis, ziekte van pfeiffer, gordelroos, hiv etc. 

Tegenwoordig kiezen mEer en meer mensen voor een jaarlijkse vaccinatie 1·an bv. De griep. Echter wijst onderzoek uit dat dit 

maar 10 tot 60 procent effectief is. Dit komt door de muterende stammen van het virus. Ook is het zo dat deze vaccinatie het 

immuunsysteem op een onnatuurlijke manier beîm'ioeden en dikwijls veel toxische stoffen bevatten. Gelukkig zijn er ook enkele 

krachtige kruiden mei an1ivirale eigenschappen die het immuunsysteem versterken en ontstekingen kunnen verminderen. 

Wat is een virus? 

Virussen zijn in ieder geval geen levende wezens, een bacterie wel. Ze missen de celstructuur die als levend wordt beschouwd. 

Misschien vallen ze juist tussen levend en niet levend. Ook is een virus kleintr dan een bacterie. Een virus is eigenlijk een stukje 

erfelijk materiaal ingepakt in een laagje eiwit. Ze hebben een gastheercel nodig om zich te vermenigvuldigen. Virussen kunnen 

alle soorten levensvorme1 infecteren zoals mensen, dieren, planten en andere micro-organismen zoals bacteriën. 

Er zijn veel verschillende manieren hoe een virus zich kan verspreiden. Via bloed of bloedzuigende insecten, via druppelinfectie 

zoals hoesten en niezen bij verkoudheden en griep. Bij een gastro-enteritis wordt de infectie meestal via feces-oraal doorgegeven. 

Momenteel zijn er nog maar weinig manieren bekend om infecties met virussen te bestrijden. Ook antibiotica heeft geen effect op 

een virusinfectie. 

Wat zijn antivlrale kruiden 

Antivirale kruiden remme1 de ontwikkeling van virussen. Veel van deze kruiden versterken ook het immuunsysteem waardoor het 

lichaam zelf t>eter deze virussen kan aanvallen. Het immuunsysteem op deze manier moduleren kan zelfs beter zijn dan middelen 

te gebruiken die op een specifiek virus zelf werken omdat ze snel kunnen muteren en dus minder vatbaar worden voor die 

behandeling. 

Ant1virale kruiden bestriden de virale infectie, ondersteunen je immuunsysteem maar hebben dikwiJls ook nog andere 

gezondheidsbevorderende eigenschappen. Denk hier aan de ondersteuning bij spijsverteringsproblemen, cardiovasculaire 

aandoeningen, ontstekingen etc. 

Natuurlijke medicijnen tegen virussen 

1. Echinacea of Rode Zonnehoed 

Echinacea is ongeveer het best verkopende en mee,t bekende middel dat regelmatig gebruikt wordt wegens zijn immunologische 

eigenschappen. Er zijn aanwijzingen dat de fytochemicaliën in Echinacea als eigenschap hebben de activiteit van virussen en 

tumoren te verminderen. 

Echinacea is een zeer krcchtig antiviraal kruid dat çoed werkzaam is bij virusinfectie bij mensen. De aciieve stoffen in Echinacea 

kunnen het binnendringen van virussen in onze cellen voorkomen. Ort verkleint de kans op het krijgen van elke soort infectie. 

Andere belangrijke eigenschappen van Echinacea zijn: Kan pijn verlichten, vermindert ontstekingen, verbetert huidproblemen, 

ondersteunt het lymfesysteem en kan helperi om d€ geestelijke gezondheid te verbeteren. 

2. Sambucus Nigra of Vlierbes 

Vlierbessen hebben krachtige immuunversterkende en antivirale eigenschappen. Verschillende studies lonen aan dat vlierbessen 

de duur van griep en verkoudheden kunnen verkorten. Vlierbes zou al minstens effectief zijn tegen wel 10 verschillende stammen 

van het griepvirus. Verder onderzoek toont aan dat vlierbessen de symptomen van griep veel sneller verbetert als je het dagelijks 

gebruikt. Vlierbessen zijn rijk aan antioxidanten en bevatten veel anti-inflammatoire stofferi. De immuunversterkende 

eigemschappen komen waar5chijnlijk door de hoge aanwezigheid van arrthocyanidinen. Er zijn veel verschillende manieren om 

vlierbessen te consumeren zoals sap, siroop, gumrries, tinctuur en tabletten. 

3. Andrographis Paniculata, Kalmegh of Indiase Gentiaan 

Andrographis is een van de meest populaire medicinale plant die al honderden jaren wordt gebruikt in Azië, Afrika en Amerika. De 

actieve stoffen in Andrographis hebben antivirale, antimicrobiële eri ontstekingsremmende eigenschaopen. De plant heeft ook 

een sterke anti-oxidatieve werking in ons lichaam. 

Traditioneel werd Andrographis voornamelijk gebruikt tegen griep eri Malaria. Nu hebben onderzoekers aangetoond dat 

Andrographis een kracht g antiviraal kruid is dat de vermenigvuldiging en ontwikkeling van virussen tegen gaat. Een studie uit 

2017 toonde aan dat wa1neer de actieve stof Andrographolide gegeven werd aan muizen met het griepvirus, de virusbelasting 

verminderde, de longfurictie verbeterde en het overlevingspercentage verhoogde. Andrographis blijkt de inflammatoire cytokines 

sterk te verminderen. 

4. Allium Sativum of Knoflook 

Experimenten hebben aangetoond dat de actieve stoffen in knoflook zeer effectief zijn tegen verschillende micro-organismen. Het 

blijkt zeer gunstig te werken bij longontstekingen, herpesinfecties en schimmelinfecties zoals spruw. Knoflook kan ook gebruikt 

worden bij ooginfecties en oorontstekingen. Het gebruik van knoflook heeft nog vele andere voordelen zoals het onder controle 

houden van de bloeddruk bij hypertensie, het kan get>ruikt worden bij haaruitval, hel is goed bij cardiovasculaire aandoeningen en 

het kan het risico op kanker verminderen. 

5. Astragalus Membranaceus of Vlezige Hokjespeul 

Dit kruid kunnen we voornamelijk omschrijven als een echte immunomodulator met sterke antivirale en antibacteriële 

eigenschapperi. Het wordt al eeuwen lang in de traditionele Chinese geneeskunde gebruikt om het immuunsysteem van ons 

lich1111m te versterken en is zeer goed werkzaam tegen een verkoudheid en griep. Studies laten zien d11t Astragalus ook zeer 

effectief blijkt te zijn bij een infectie met Herpes Simplex of Coxsackie. Astragalus blijkt niet alleen werkzaam te zijn tegen 

virussen maar het heeft ook sterke antibacteriële en ontstekingsremmende eigenschappen. Het is een adaptogeen en kan 

cortisol verlagen en uitwendig kan het gebruikt worden om wonden te verzorgen. 

6. Coriolus Versicofor of Gewoon Elfenbankje 

Coriolus Versicolor is een paddenstoel en staat bekend om zijn sterk vermogen de immuunfuncties in ons lichaam te stimuleren 

door de Polysaccharide K PSK in deze paddenstoel. Er is ontdekt dat Coriolus antivirale eigerischapperi heeft en zeer effeciief 

blijkt te zijn tegen het humaan papillomavirus. De werking wordt nog eens extra versterkt in combinatie met Reishi. De resultaten 

laten een verbetering zien van ruim 88% bij deze combinatie. Verdere onderweken tonen aan dat Elfenbankje geneeskrachtige 

effecten heeft bij maag-, slokdarm-, darm-, borst-, en longkanker. 

7.Reishi of Ganoderma Lucidun1 

Reishi is een adaptogeen dat de immuunfunciies reguleert en de afweer van het lichaam tegen infecties kan versterken. Reishi 

bevat 2 belangrijke actieve stoffen, polysacchariden en triterpenen die bekend staan om de immuunrespons te verbeteren en 

ontstekingen te verminderen. Studies benadrukken de antivirale effecien van Reishi die het binnendringen van virusseri in de 

cellen kunnen blokkeren. 

8. Olea Europaea of Olijfblad 

Olijfblad heeft antibacteriële en aritivimlc cigcnaohappcn. Wc kunnen dit kruid gebruiken tegen Candida, Meningitis, 

Longontstekingen, Hepatitis en Malaria. Tevens kan het ingezet worden bij tand-, oor- en urineweginfeciies en heeft het een 

gunstige invloed tegen Herpes. Onderzoek toont aan dat olijfbladextracten effectief pathogenen kunnen vernietigen zoals 

influenzavirussen. verkoudheidsvirussen en andere virussen die luchtweginfecties kunnen veroorzaken. Olijfblad bevat krachtige 

actieve stoffen die er voor kunnen zorgen dat virussen zich niet kunnen vermenigvuldigen en een infectie veroorzaken. In een 

ander onderzoek worden gunstige effecien gezien tègen hiv infecties. 

9. Origanum Vulgare of Oregano 

Ook oregano is een krachtig antiviraal middel. Zeker de etherische olie van Oregano blijkt zo krachtig te werken dat we het kunnen 

benoemen als natuurlijke antibioticum maar dan zonder de schadelijke bijwerkingen. Dit komt voornamelijk door twee krachtige 

actieve stoffen Carvacrol en Thymol. Het is voornamelijk Carvacrol die de antivirale eigenschappen heeft. In onze praktijk merken 

wij voornamelijk de gunstige effecten tegen bacteriën en schimmels op. 

10. Salvia Off1cinalis of Salie 

In de traditionele Chinese geneeskunde en in de Ayurveda wordt drt kruid voornamelijk gebruikt variwege het vermogen infecties 

te bestrijden. Onderzoek toorit aan dat Salie antivirale eigenschappen heeft en ontstekingen en oxidatieve stress kan 

verminderen. Eén van de beste manieren om salie te gebruiken is door saliethee te drinken. Het geeft innerlijke rust en heeft 

helende eigenschappen. Zorg in ieder geval voor biologische kwaliteit. 

Tot slot 

Wilt u graag meer informatie over bovenstaande kruiden of wilt u graag weten hoe je deze kruiden kunt gebruiken of welke het 

meest geschikt zijn voor u? Aarzel dan niet om ons te contacteren via het onl'ne contactformulier of bel naar +31 164 602893. 

Heb je nog andere vragen of kennen jullie nog andere kruiden met antivirale eigenschappen, laat dan een reactie achter! 

Bronnen 

Dr. Geert Verhelst 
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Pigge Weerstand complex (60ca) 

Artikelnummer: 10-909276 

SPECIFICATIES BEOORDELING 

Pigge Weerstand complex - Bevat vitamine C, zink en rode zonnehoed voor de weerstand. 

Kruidenpreparaat 

)G VERGEWK PRODUCT 

CONTACT 

MERKEN 

1 

Vitamine Cis belangrijk voor het immuunsysteem en dus voor je weerstand. Het is een antioxidant dat de gezonde cellen in ons lichaam beschermt tegen vrije radicalen. 

Wanneer we veel van ons lichaam vragen - zoals bij sport, stress of zwaar lichamelijk werk - kun je baat hebben bij extra antioxidanten uit groente, fruit of supplementen. 

Zink is direct betrokken bij de aanmaak van eiwitten, zoals enzymen en hormonen. Dit maakt het een belangrijk mineraal voor het immuunsysteem. 
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OP VOORRAAD 

Normale prijs·€ 21 so 
Prijs: € 18, 92 

BESTEL 

Levertijd indicatie: 1 - 5 dagen 

Rode zonnehoed is uitgegroeid tot een van de meest gebruikte planten om het immuunsysteem tijdelijk te versterken*. Een supplement met rode zonnehoed kan net dat beetje 

extra betekenen. 

Kattenklauw is een plant die het immuunsysteem ondersteunt, maar op een net even andere wijze dan rode zonnehoed.* 

Hokjespeul beschermt gezonde weefsels en cellen*, zorgt voor een betere balans en is positief voor lichaam en geest*. 

*Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie 

Ingrediënten per vegetarische capsule (HPMC): 

Vitamine C (Ascorbinezuur)* 

Rode zonnehoed (Echinacea extract)* =gelijk 

aan 400 mg rode zonnehoed kruid + wortel 

Kattenklauw (Uncaria tomentosa cortex) 

= gelijk aan 250 mg kattenklauwbast 

Hokjespeul (Astragalus membranaceus extract 4:1) 

= gelijk aan 250 mg hokjespeul wortel 

Rode zonnehoed kruid (Echinacea purpurea herba) 

Rode zonnehoedwortel (Echînacea purpurea radix) 

Citrusbioflavonoïden 60% 

Zink (Zinksulfaat)* 

*RI = Referentie Inname 

lngredienten 

RI* 

120mg 150% 

100mg 

62.5mg 

62.5mg 

50 mg 

50 mg 

30 mg 

15 mg 150% 

Vitamine C, Zink, Echinacea purpurea herba en radix, Uncaria tomentosa cortex, Astragalus membranaceus radix, Citrusbîoflavonoïden, Zonnebloemolie. Dit product bevat 

LACTOSE. 

Gebruik 
Als kuur voor de weerstand: 

Van 12 tot 18 jaar: 1 capsule per dag. 

Boven de 18 jaar: 1 tot 3 capsu les per dag. 

De aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden. 

Tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft. 

Droog, donker en koel bewaren. 

Fabrikant 

Van der Pigge 

Gierstraat 3 

2011 GA Haarlem 

Dit product is een voedingssupplement. 

Aanbevolen dosering niet overschrijden. 

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstij l zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. 

Buiten bereik van jonge kinderen houden. 

Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren, tenzij anders geadviseerd op het etiket. 

Raadpleeg een deskundige alvorens supplementen te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en ziekte. 
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" Product gebruik ik nog te 
kort om een goed oordeel 
te kunnen vellen, maar 
merk wel al een kleine 
positieve verbetering . " K. coday Lees meer 
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