Rode klaver – Trifolium Pratense L.

Gefermenteerde plantenextracten
voor je dagelijks welzijn
- sinds 1959
Rode klaver is een wild kruid dat oorspronkelijk groeide in
Europa, voor-Azië en in Noord-Afrika, maar dat nu ook ingeburgerd is in Amerika en Australië. Het is een 60 cm grote,
opgaande en zich uitspreidende, winterharde plant, die gemakkelijk aan het woekeren gaat. Is in de volksmond ook
gekend als ‘paardeklaver’, ‘schapebloem’, ‘varkensklaver’
of ‘koeiebloemen’, wat wijst op het belang van rode klaver
als veevoer.
Rode klaver is ook voor de mens een eetbare plant (als spinazie, als toevoeging aan soep, sauzen en salades), maar
kan evenzeer in de cosmetica toegepast worden als gezichtlotion tegen puistjes en huidonzuiverheden.
Rode klaver bevat krachtige antioxidanten. Deze krachtige
antioxidanten veranderen in het lichaam in fyto-oestrogenen. De plant wordt vooral gezien als een heilzaam kruid
voor vrouwen. De fyto-oestrogenen in rode klaver zullen
helpen om het dalend oestrogeen te compenseren.
Onderzoeken hebben aangetoond dat vrouwen die zich in
de menopauze bevinden, of na de menopauze, reeds enkele
weken na het gebruik van rode klaver een duidelijke verzachting van een groot deel van de symptomen van de menopauze mogen verwachten(1). Belangrijke symptomen die
worden onderdrukt zijn opvliegers, osteoporose(2), breuken, hartproblemen, gewichtstoename, slaapproblemen,
depressiviteit, en pijn tijdens het vrijen.
De resultaten waren niet alleen gebonden tot de bovengenoemde symptomen. Verder stelde men ook vast dat rode
klaver in staat was om het verlaagde libido aan te pakken,
de gemoedstoestand kon verbeteren en de vermoeidheid
kon tegenwerken door de slaapkwaliteit te bevorderen.(3)
1. Max Lambert: ”Het effect van een nieuwe rode klaver behandeling voor menopauze gelinkte symptomen en geassocieerde aandoeningen.” Departement
Voedingswetenschappen, Aarhus Universiteit 2012. Het erkende tijdschrift PLOS
ONE heeft een artikel over de studie en zijn resultaten gepubliceerd: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176590
2. Een grootschalige meta-analyse (met 1.500 artikelen) over het effect van
rode klaver op osteoporose, geleid door Msc Linmeng Hu aan het universitair
ziekenhuis van Aarhus, verifieerde de link tussen rode klaver en osteoporose.
De conclusie van de meta-analyse was dat enkel studies met het gebruik van
aglycone fyto-oestrogenen (bv. fyto-oestrogenen voorkomend uit gefermenteerde
rode klaver) een conserverend effect hadden op de botdichtheid. Deze analyse
werd ook gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition. https://doi.
org/10.3945/ajcn.116.151464
3. Aan deze gerandomiseerde, dubbel blinde, placebo gecontroleerde test namen
113 vrouwen deel, voor een periode van 90 dagen. Deze werd uitgevoerd van
mei 2003 tot november 2004 at the Study Center Med XIX en the Department of
Gynecological Endocrinology and Reproductive Medicine, General Hospital van
de Medical University of Vienna, Vienna, Austria https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3206499/

Rode klaver sap

Gefermenteerd met melkzuurbacteriën
• verlicht menopauze symptomen door
een vermindering van opvliegers,
zweten en prikkelbaarheid
• meer dan 90% aglycone
fyto-oestrogenen
• de aglycone vorm wordt rechtstreeks
via de darm in het bloed opgenomen
• niet gepasteuriseerd,
zonder alcohol
• verse planten uit
eigen teelt,
eigen productie
• biologisch
gecertificeerd

Product van het jaar 2014
in Denemarken

Herrens mark
Verse planten rechtstreeks van het veld
Herrens mark is een biologische boerderij in Denemarken die rode
klaver, paardenbloem en andere kruiden op biologische wijze teelt.
Ze worden allen vers geoogst en met grote zorg verwerkt tot sappen
(extracten) in hun eigen productie.

Gefermenteerd met melkzuurbacteriën
De sappen van Herrens mark worden niet gepasteuriseerd, maar
gefermenteerd met melkzuurbacteriën. Hierdoor is er geen verhitting
of toevoeging van alcohol of conserveermiddelen nodig en de
Bag-in-Box zorgt voor een luchtdichte verpakking. De producten
bevatten dus zowel plantenextracten als actieve melkzuurbacteriën.
Exclusieve verdeler: GDI nv
Te verkrijgen in de natuurwinkel.
Zie www.martera.com voor een natuurwinkel in jouw regio.
Meer info: 059 567 220 - info@martera.com.
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