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Impressiv Glutathion Liposomal (drink) 

Impressiv glutathion helpt om het Glutathion gehalte in uw lichaam te verhogen. 
Glutathion is de belangrijkste antioxidant die door ons lichaam wordt geproduceerd. 
Door enzymen (maagzuren) in de maag kan Glutathion snel worden afgebroken. 
Liposomen in Impressiv Glutathion beschermen de Glutathion tegen afbraak in de 
maag. Op deze manier verbetert de biologische beschikbaarheid. 

Glutathion is de belangrijkste lichaamseigen stof die het lichaam inzet om gifstoffen 
waar wij continu aan worden blootgesteld onschadelijk te maken. Er zijn vele 
factoren die een aanslag doen op de lichaamsvoorraden van Glutathion zoals: 
stress, vervuiling, straling, infectie, medicijnen, slechte voeding, veroudering, sport en 
verwondingen. 
 

4 belangrijke functies van Impressiv Glutathion Liposomal 

 (1)Detoxificatie  
Glutathion bindt zich aan vetoplosbare toxines, zoals zware metalen, 
oplosmiddelen, pesticiden en maken deze in wateroplosbaar, zodat ze via 
urine kunnen worden uitgescheiden (Fase II, Leverdetox). De lever is de 
grootste Glutathion reservoir en beschermt op zijn beurt ook de leverfunctie 
zelf. 
 

 (2)Anti-oxidanten recycling 
Glutathion is de krachtigste endogene vrije radicalen vanger en is het enige 
anti-oxidant die voortdurend regenereert om zelf weer vrije radicalen te 
neutraliseren. Glutathion draagt ook bij aan het hergebruiken van andere  
anti-oxidanten die geoxideerd zijn geraakt, zoals vitamine C, vitamine E,  
alfa-liponzuur en coënzym Q10 waardoor de capaciteit van het  
anti-oxidantensysteem sterk wordt vergroot. 
 

 (3)Immuunmodulerend 
Glutathione versterkt ook het immuunsysteem door de reproductie en 
activering van lymfocyten, en is betrokken bij bijna alle eigen genezing en 
beschermingsmaatregelen van het lichaam.  
Een gezonde groei en activiteit van het immuunsysteem is afhankelijk van 
glutathion. De snelheid van de aanmaak van lymfocyten bij contact met een 
ziekteverwekker, en ook de aanmaak van interleukines en antilichamen wordt 
mede mogelijk gemaakt door de voorraad beschikbare glutathion. 
Deskundigen zijn het erover eens dat bijna alle functies aandoeningen en 
ziekten beginnen met een ontsteking op cellulair niveau.  
Glutathion bezit krachtige anti-inflammatoire eigenschappen rechtstreeks in 
cellen en bevordert een goede gezondheid. 
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 (4)DNA beschermend 
Glutathion beschermt de cellen en het DNA. Wanneer het gehalte aan 
glutathion voldoende aanwezig is worden onze celkernen en het DNA 
beschermd. 
Glutathion beschermt alle celactiviteit en zorgt voor een optimale werking van 
de cellen en dus de gezondheid van het lichaam als geheel. 
 
 

Waarom hebben we Glutathion nodig? 
 
Bij het ouder worden en door levensstijlfactoren neemt de hoeveelheid Glutathion in het lichaam af.  
Dit komt omdat we in een sterk vervuilde wereld leven waarbij we dagelijks blootstaan aan niet te 
onderschatten hoeveelheden chemicaliën en zware metalen. Daarbij hebben we te maken met 
biologische toxinen van bacteriën en virussen, medicijnen en stress. En niet te vergeten de bijkomende 
factoren zoals elektro magnetische straling van apparaten en zenders. 
Het aanvullen van de voorraad Glutathion is essentieel voor ons lichaam om het te beschermen en te 
laten regenereren van de gevolgen van alle schadelijke factoren. Het hebben van hoge levels van 
Glutathion staat dus gelijk aan het hebben van een goede gezondheid. Daarom is het een wijd verbreid 
begrip dat Glutathion werkzaam is voor praktisch alle lichamelijke kwalen en aandoeningen. 
 
Wat doet Glutathion voor het lichaam 
Glutathion is essentieel voor onder andere het goed functioneren van de mitochondriën-- 
--(de energieproductie in onze cellen), het goed functioneren van ons DNA, het immuunsysteem en het 
is zeer effectief tegen ontstekingen.  
Eigenlijk is elk denkbaar systeem in ons lichaam afhankelijk van het hebben van voldoende Glutathion. 
Een andere functie van Glutathion is het recyclen van andere antioxidanten, iets wat zeer belangrijk is 
voor het behouden van optimale hoeveelheden van vitamine C en E. De meest in het oog springende 
voordelen van het nemen van Glutathion zijn bijvoorbeeld het verbeteren van het geheugen, anti-aging, 
meer energie, een verbeterde leverfunctie bij vetvertering en ontgifting. Ook is het van belang bij het 
verbeteren van de insuline gevoeligheid en kan het helpen te voorkomen dat bepaalde cellen zich 
kwaadaardig gaan gedragen 
 
Opname van Glutathion in het lichaam 
Suppletie met de gereduceerde vorm van Glutathion is altijd een probleem geweest. Als 
voedingssupplement wordt het niet goed opgenomen. Dit komt doordat de cellen van het 
spijsverteringsstelsel Glutathion direct gebruiken. De zure omgeving van het spijsverteringsstelsel 
breekt het Glutathion-molecuul daarbij ook af en bereikt hierdoor nooit de bloedbaan. Door deze 
beperking wijkt men meestal uit naar N-Acetyl-Cysteïne, een iets beter opneembare voorloper van 
Glutathion. Maar ook deze kent zijn beperkingen omdat de omzetting van de Cysteïne naar Glutathion 
bij veel mensen gebrekkig verloopt. 
 
Liposomale Glutathion voor betere opname 
Gezien het feit dat Glutathion slecht wordt opgenomen als het via een normaal supplement genomen 
wordt, is het nemen van een Liposomaal Glutathion een goede oplossing. Als het ingrediënt Glutathion 
liposomaal gemaakt wordt, houdt dat in dat de Glutathion wordt omhuld met  vetbolletjes van een 
lichaamseigen stof. Op deze wijze komt de Glutathion ongeschonden door het spijsverteringsstelsel 
en wordt het volledig intact in het bloed opgenomen. Eenmaal in het bloed zal het vetbolletje met 
daarin het Glutathion direct naar de lichaamscellen worden vervoerd waar het het hardst nodig is 
 
Voordelen van Impressiv-Gluthation Liposomal (drink) 

Goed opneembaar en zeer effectief – Stabiel Glutathion molecuul – Liposomal – Directe aflevering in 
de bloedbaan en lichaamscellen – Zeer krachtig antioxidant. 
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Geadviseerd dagelijks gebruik 

1 Maal daags 5 ml innemen (of zoals geadviseerd).  

Onverdund of mengen met water of sap. Bij voorkeur tijdens of na een maaltijd.  

Schudden voor gebruik. 

Bewaaradvies 

Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen houden. 

Na openen maximaal 4 weken houdbaar in de koelkast. 

 

Samenstelling per dagdosering (5 ml) 

Ingredient Hoeveelheid RI * Verbinding 

Overig 
   

Glutathione 450 mg 
  

*) Referentie Inname. 

 Categorie: Overig. 
Ingredienten: water, lecithine (Soja), glutathione, glycerol (emulgator), alcohol (<3 vol%), kaliumsorbaat (conserveermiddel), Vitamine E. 
Allergie informatie: Dit product bevat soja. 
Geschikt voor Vegetariërs en Veganisten. 
Veilig gebruik voor Diabetes.  


