
What’s in a name!
Altisa specialiseert zich, sinds 1970, in het aanbieden van mono- en
multipreparaten die net iets anders zijn dan de anderen. 

Dit is bijvoorbeeld het geval met ons gestandaardiseerd CURCUMA 485mg-
natuurpreparaat in vegetarische capsules.

Het gestandaardiseerd Altisa CURCUMA 485mg-preparaat is een bron van
curcuma. Niet zomaar curcuma. Het levert 
° een gestandaardiseerd curcuma extract van een bijzonder hoge kwaliteit met
een hoog gehalte aan vrije curcumine; 
° een natuurlijk en onschadelijk zwarte peper extract rijk aan de belangrijke stof
piperine (piperine in zwarte peper extract is het enige natuurlijk middel waarvan
bewezen werd dat het de absorptie en biodisponibiliteit van de actieve en vrije
curcumine maximaal bevordert door de stimulering van het glucoronidatie-
proces*.) (*: informatie op aanvraag beschikbaar) 

Zoals u weet doet Altisa aan autocontrole. Wanneer het ons noodzakelijk lijkt laten wij analyses doen
op het gehalte aan actieve stoffen. Dit hebben wij in juni 2018 gedaan met ons product Altisa
CURCUMA 485mg. Uit de resultaten van een analyse uitgevoerd door een laboratorium
gespecialiseerd in de bepaling van plantenmerkers blijkt dat één vegetarische capsule niet 75-80%
vrije curcumine bevat maar 96%. Dit betekent dat één vegetarische capsule van Altisa CURCUMA
485mg maar liefst 465,6mg vrije curcumine levert! 

363-388mg vrije curcumine
per één capsule?

MEER ZELFS!



Het meest belangrijke actieve component in een
gestandaardiseerd curcuma extract is de vrije curcumine. Van
niet-gestandaardiseerde curcumapoederpreparaten kan je
nooit weten hoeveel curcuminoïden in het product zit. 
▶Heel belangrijk is om te weten dat men nooit meer
curcuminoïden/curcumine kan innemen dan aangeleverd
wordt. Cijfermatig gezien betekent dit simpelweg: 100mg
curcuma extract (gestandaardiseerd op bijvoorbeeld 50%
curcuminoïden) zal slechts 50mg curcuminoïden leveren en
dus ook nog zeker minder dan 50mg aan vrije curcumine. ◀

De aanwezige dosering aan curcuminoïden (in ons
voorbeeld 50mg) zal NOOIT meer worden! Het is
gewoonweg onmogelijk om van de (in ons voorbeeld) 50mg
aangeleverde curcuminoïden er meer van te maken. En dit
eender hoe de samenstelling ook is van de formulering
in de voorgedoseerde vorm (capsule, tablet). Wat je wel kan
bewerkstelligen is dat de (in ons voorbeeld) 50mg
aangeleverde curcuminoïden zo goed als mogelijk door het
lichaam geabsorbeerd worden. Er zullen dus nooit meer dan
50mg vrije curcuminoïden opgenomen worden.

Invloed van piperine op de pharmacokinetiek van curcumine in mensen.
De medicinale eigenschappen van Curcuma longa L. kunnen moeilijk gebruikt worden door de zwakke biobeschikbaarheid van curcumine als
gevolg van de snelle metabolisering in de lever en de darmwand. Piperine is een gekende inhibitor van de lever- en intestinale glucuronidatie.
In een klinische studie werd het effect van de combinatie van piperine met curcumine bestudeerd voor wat betreft de biobeschikbaarheid. Bij
mensen werd na de inname van een dosis van 2000mg vrije curcumine lage bloedwaarden van vrije curcumine vastgesteld. Echter, met een ge-
lijktijdige toediening van 20mg piperine (dus ratio 100:1) werd na 15min - 1u na inname een verhoging van de biobeschikbaarheid van maar
liefst +2000% vastgesteld. Past men deze ratio van 100:1 toe op een dosis van 465,6mg vrije curcumine, dan betekent dit dat men slechts 4,656mg
piperine zou nodig hebben om de biobeschikbaarheid van de aangeleverde 465,6mg vrije curcumine te doen stijgen met 2000%! 
ALTISA’s product bevat per vegetarische capsule 7,6mg piperine. 

Verschillende wetenschappelijke studies hebben aange-
toond dat de intestinale absorptie van vrije curcumine veel
hoger ligt met de combinatie met piperine, en dat de vrije
curcumine dan veel langer in de weefsels van het organisme
aanwezig blijft. De 465,6mg aangeleverde vrije curcumine

in ons gestandaardiseerd CURCUMA 485mg-natuurpre-
paraat zal bijgevolg door het lichaam maximaal kunnen
benut worden! 

TIP: controleer altijd op de verpakking het gehalte aan 
curcuma extract > curcuminoïden > vrije curcumine.


