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Wat zijn Procyanidinen precies?  

Deze klasse van bio-flavonoïden hebben een zeer krachtige antioxidant 
werking. Zij worden gevonden in dezelfde bronnen als de andere bio-
flavonoïden, waaronder in fruit, groenten, noten, zaden, granen, schors, 
bloemen en in dranken zoals thee en wijn. Relatief hoge concentraties van 
deze stoffen zijn aanwezig in de pitten van blauwe druiven en in de schors 
van pijnbomen. In het menselijke lichaam nemen bio-flavonoïden onder 
andere deel aan het fosfolipiden metabolisme, het arachidonzuur 
metabolisme, de fosforylatie van eiwitten, genexpressie, chelatie en aan 
antioxidanten\vrije radicalenvanger activiteiten. 

Product informatie 
Artikel nr. 0061 

PYCNOGENOL® 
- goed voor de conditie van huid en bloedvaten - 

Pycnogenol of te wel pijnboomschors extract, kent u al enige tijd als een VCL product met zeer krachtige antioxidant 
eigenschappen. Wij zijn echte zeer verheugd onze klanten vanaf heden, de hoogste kwaliteitstandaard van 
Pycnogenol® te mogen aanbieden.  

Deze Pycnogenol® voldoet aan de strengste kwaliteitseisen en wordt gewonnen uit de schors van Frans maritieme 
pijnbomen welke zeer rijk is aan Procyanidinen, een klasse bio-flavonoïden. Het extract wordt gewonnen uit de bast 
van speciaal hiervoor gekweekte pijnbomen van de plantage “Landes de Gascogne”. Een gebied gelegen in Zuidwest 
Frankrijk langs de Atlantische oceaan, ver weg van industrieën. Door de eigen teelt en standaardisatie van de 
isolatieprocedures kan de kwaliteit van het product constant gehouden worden. Het extract bevat minimaal 60% 
Procyanidinen.  

Werking van Pycnogenol® 
Pycnogenol® werkt als een krachtige mix van antioxidanten, het is een natuurlijke ontstekingsremmer, stimuleert de 
aanmaak van collageen en hyaluronzuur en helpt bij de natuurlijke verwijding van bloedvaten door de productie van 
stikstofmonoxide te ondersteunen. 

Pycnogenol® versterkt het lichaam op 4 niveaus:  

 Pycnogenol® helpt bij het handhaven van een gezonde bloedsomloop door de ontspanning van de slagaders 
te ondersteunen, bijgevolg de bloedstroom en bloeddruk te verbeteren en de hartlast te verlichten, 

 Pycnogenol® beschermt de huid tegen de vrije radicalen die worden geproduceerd door UV-stralen, stress 
en milieuschade en voedt de huid van binnenuit, 

 Pycnogenol® helpt een gezonde gewrichtsmobiliteit en flexibiliteit te behouden, en de 
ontstekingsremmende werking helpt de pijn te verlichten, 

 Pycnogenol® versterkt de retinale haarvaten en helpt bij het behoud van een gezond gezichtsvermogen. 
 
 
Door deze eigenschappen helpen de Procyanidinen de weefsels beschermen tegen schade door vrije radicalen. Via 
hun vitamine C sparende werking hebben zij een gunstige invloed op het collageen – onderdeel van onder andere 

huid en bloedvatwand. Door het gebruik van 
Pycnogenol wordt de conditie van de huid en 
bloedvaten gunstig beïnvloed.  

 
 
Bronnen en wetenschappelijk onderzoek:  
https://www.pycnogenol.com/science/overview
/?L=898%27%22 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=p
ycnogenol 
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Datasheet  
Artikel nr. 0061 

PYCNOGENOL® 

 

 
Pycnogenol® is een geregistreerd handelsmerk van Horphag Research Ltd. Dit product kan 
beschermd zijn door én of meerdere V.S. patenten en andere internationale patenten.                 
  
Samenstelling per laagste dagdosering van 1 capsule     

Pijnboomschorsextract (Pycnogenol®) 50 mg 

 
 
Toevoegingen: 
Frans maritiem pinboomschors extract (Pinus pinaser) 
microkristallijne cellulose, siliciumdioxide; 
Vega Capsule: hydroxypropyl methyl cellulose 
 

Toepassing: 

De Pycnogenol (OPC- complexen van bio flavonoïden) uit het product dragen bij de bloedvaten in een 
goede conditie te houden.* 
 
* voorlopig toegestane claims  in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie. 
 
Gebruik: 
Gebruik: 1 tot 3 capsules per dag tijdens een  maaltijd. De capsule mag verwijderd worden. 
 
Allergenen informatie: 
Bevat geen: melk, caseïne, vis, schaaldieren, pinda's, noten, tarwe, gluten, soja, kunstmatige kleur- en 
smaakstoffen, conserveermiddelen. 
 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Droog en koel bewaren. 

Dit product is een voedingssupplement en is geen vervanging voor een gevarieerde en 
evenwichtige voeding en/of gezonde levensstijl 

 

 

Artikel nr: 0061 Verpakkingseenheid: 90 vegacaps Prijs per 6/4/2020 € 47,-  incl. BWT         


