
Overwin ontstekingen
met Serrapeptase
Door Dr. Zoltan P. Rona, MD, M.Sc.

“Omdat het een ontstekingsremmer is, overtreft niets het vermogen van Serrapeptase om veilig te
stoppen, ongepast (soms nodig is) ontsteking in zijn sporen. Ongeacht de oorzaak of de locatie 
(het passeert zelfs de bloed-hersenbarrière), Serrapeptase gaat aan het werk om de ontsteking te 
stoppen. Als dat niet genoeg is, heeft het de mogelijkheid om alle doden of niet-levend weefsel 
dat de werken kan verstikken, met name slijm en ontsteking die gepaard gaan met pijn. "
Robert Redfern-auteur, "The Miracle Enzyme"
Ontsteking maakt deel uit van het natuurlijke genezingsproces van uw lichaam
Ontsteking is de belangrijkste reden waarom iemand een arts raadpleegt.
Artritis, gastritis, colitis, dermatitis, nefritis, neuritis en cystitis zijn slechts enkele van de
mon inflammatoire aandoeningen die mensen elke dag naar hun dokter brengen. Als de dokter diagnose eindigt in 
de vier letters, "itis", per definitie is er sprake van een ontsteking. Onder normale omstandigheden is een 
ontsteking behoorlijk gunstig voor uw gezondheid. als jij een blessure oplopen, zet oxidatieve stress uw 
immuunsysteem aan om ontstekingen vrij te geven cytokines vernietigt binnendringende ziekteverwekkers en 
dode huidcellen en beschermt de plaats van de letsel zodat u kunt genezen. Zodra het letsel is geneutraliseerd, 
stopt uw immuunsysteem met het vrijgeven van pro-inflammatoire middelen cytokines en de pijn en het ongemak 
verdwijnen.
Wanneer een goede ontsteking slecht wordt - chronische pijn, allergieën en meer
Chronische ontsteking treedt op wanneer het natuurlijke ontstekingsproces van uw lichaam wordt ingeschakeld en
gaat nooit uit. Chronische ontsteking kan worden veroorzaakt door lichamelijk of emotioneel trauma,
testinale parasitaire infectie, langdurige ziekte, milieutoxines, overmatig gebruik van antibiotica
ics en een junkfood-dieet.

• Auto-immuunziekte - Uw immuunsysteem is ontworpen om u tegen lichaamsvreemd te beschermen indringers 
en pathogene bacteriën. Auto-immuunziekte ontwikkelt zich wanneer uw immuunsysteem zijn eigen gezond 
begint te verwarren weefsel voor iets dat er niet hoort te zijn. Dit gebeurt meestal door overmatige blootstelling 
aan kunstmatige stoffen zoals lucht vervuiling, synthetische drugs en junkfood. Reumatoïde artritis, ITP,vasculitis,
colitis ulcerosa, schildklierziekte, sclerodermie, ziekte van Lyme, multiple sclerose, coeliakie ziekte, en het 
systeem van Dressler zijn slechts enkele van de ongelooflijke hoeveelheid auto-immuunziekten waaraan 
miljoenen mensen lijden elke dag. Chronische, soms slopende ontstekingen maken het leven met een auto-
immuunziekte niet alleen ondraaglijk, maar kunnen er ook toe leiden wijdverspreide weefsel-, gewrichts- en 
celschade, evenals de ontwikkeling van kanker in de toekomst.
• Allergische aandoeningen - Chronische allergische aandoeningen zoals allergische rhinitis, voedselallergieën, 
eczeem en psoriasis, worden allemaal veroorzaakt door
chronische ontsteking. Je immuunsysteem reageert alsof je dagelijkse omgeving giftig is (want dat is het ook).
• Hartziekte - Recente studies hebben gesuggereerd dat ontsteking, niet een hoog cholesterolgehalte, de 
belangrijkste oorzaak is van hartaandoeningen.
Er zijn laboratoriumtests voor ontstekingen die het risico op hartaandoeningen aangeven. Deze omvatten ESR, hs 
(hoge sensitiv-
ity) - CRP (C-Reactive Protein) en fibrinogeen. Alle drie de tests wijzen op de aanwezigheid van een ontsteking in
het lichaam en, indien verhoogd,
een hoger risico op hartaandoeningen.
• Traumagerelateerde verwondingen - Chronische ontsteking kan ook optreden als gevolg van een traumatisch 
letsel. Studies hebben aangetoond dat die
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gewonden bij auto-ongelukken zijn bijzonder kwetsbaar voor de ontwikkeling van chronische 
ontstekingsaandoeningen zoals fibromyalgie.
Waarom de moderne geneeskunde er niet in slaagt chronische ontstekingen te behandelen
Een van de belangrijkste redenen waarom zoveel mensen de conventionele geneeskunde verlaten en overgaan op 
natuurlijke methoden, is omdat modern
de geneeskunde is niet bedreven in het behandelen van chronische pijn en auto-immuunziekten. In de meeste van 
deze gevallen is de huidige medische behandeling
menten dienen alleen om de symptomen te onderdrukken zonder dat het ziekteproces zelf deuk krijgt.

Pagina 2
Als u bijvoorbeeld artrose heeft, zullen artsen NSAID's (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen) 
voorschrijven. Artrose is
een levenslange ziekte en de meeste mensen die eraan lijden, gebruiken NSAID's voor het leven.
Het probleem met dit type behandeling is dat het alleen de symptomen aanpakt en niets doet om de onderliggende 
oorzaak ervan aan te pakken
ontsteking. Ook veroorzaken NSAID-pijnstillers en steroïden bloedverlies uit de maag of andere delen van het 
maagdarmkanaal.
darmkanaal als het gedurende langere tijd wordt ingenomen.
Andere medicijnen die worden voorgeschreven voor chronische ziekten zoals reumatoïde artritis of lupus zijn nog 
erger. Deze medicijnen onderdrukken uw
mune-systeem dramatisch. Sommige zijn chemotherapeutische middelen en geneesmiddelen tegen malaria. Deze 
medicijnen kunnen de lever beschadigen, de
beenmerg en andere organen. De afschuwelijke bijwerkingen van deze medicijnen zijn soms erger dan de ziekte 
zelf.
Onderdrukking van het immuunsysteem is een van de ergste manieren om elk type chronische pijn of auto-
immuunziekte te behandelen. Deze medicijnen
behandel de symptomen slechts gedurende een korte periode (misschien 5 of 10 jaar) en tegen die tijd is het 
immuunsysteem zo uitgeput dat de
de patiënt is absoluut afhankelijk van de medicijnen om een ontstekingsreactie te blijven bestrijden die nu volledig
uit de hand loopt.
Wanneer het immuunsysteem wordt belet waarvoor het van nature is ontworpen, treedt rebound-ontsteking op 
zodra deze
medicijnen zijn niet langer beschikbaar. Als een synthetische drug eenmaal is gestopt, zelfs voor een korte 
periode, is het alsof iemand het slot heeft gebroken
op de deur en laat een woedende en hongerige menigte ontstekingsremmende stoffen los in je uitgeputte, 
kwetsbare lichaam.
Het feit dat artsen en chirurgen ontstekingen blijven behandelen met medicijnen en operaties zonder zelfs maar 
een natuurlijke te proberen
benadering eerst is betreurenswaardig. Erger nog is het feit dat velen van hen hun patiënten nog steeds vertellen 
dat voeding niets te maken heeft met ontstekings-
wanneer er overweldigend wetenschappelijk bewijs is van het tegendeel.

Serrapeptase sterker dan kurkuma en Boswellia voor ontstekingen!
Als je je eigen onderzoek hebt gedaan naar natuurlijke methoden om chronische ontstekingen te behandelen, heb 
je ongetwijfeld gehoord hoe
een hypoallergeen dieet en voedingssupplementen zoals visolie, vitamine D en kruiden zoals boswellia en 
kurkuma kunnen helpen bij het bestrijden van
uw ontsteking natuurlijk. Hoewel deze behandelingen bij bepaalde personen goed werken, benadert niets zelfs de 
natuurlijke anti-
ontstekingsvermogen van een enzym dat serrapeptase wordt genoemd.
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Serrapeptase (ook bekend als Serratio Peptidase) is een proteolytisch enzym. Het is fibrinolytisch, wat betekent 
dat het overmatige hoeveelheden verteert
het eiwit dat bekend staat als fibrine en dat ervoor zorgt dat het bloed stolt of plakkerig wordt. In de 
geconcentreerde vorm van een tablet of capsule, dient u
rapeptase werkt ontstekingsremmend en pijnstillend, vergelijkbaar met acetylsalicylzuur, ibuprofen en andere 
NSAID's (niet-
steroïde ontstekingsremmers). Het remt de afgifte van bradykinine, een stof die pijn veroorzaakt.
Serrapeptase gaat verder waar andere kruiden en supplementen ophouden door niet alleen de pro-inflammatoire 
verbindingen te onderdrukken
maar verteren pro-inflammatoir weefsel !
Artsen in Europa en Azië schrijven dit krachtige enzym in steeds toenemende frequentie voor voor zowat elke 
vorm van
ontsteking gedurende de afgelopen 30 jaar.
Vanwege zijn proteïne-hakkende werking helpt serrapeptase de vloeistoffen die door verwonding worden 
gevormd te verdunnen, waardoor de afvoer wordt vergemakkelijkt. Dit
versnelt het weefselherstel en verlicht de constante druk die pijn veroorzaakt.

Serrapeptase behandelt een breed scala aan chronische pijnaandoeningen
Dit krachtige enzym, gepopulariseerd door de overleden en legendarische Duitse internist, Dr. Hans Nieper, is 
gebruikt om vrijwel
alle degeneratieve ziekten.
Deze ziekten zijn onder meer:

• Cardiovasculaire aandoeningen - Plaque in de slagaders bestaat uit vet, cholesterol, cellulaire afvalproducten,
calcium en fibrine. Dit
niet-levende smurrie kan uiteindelijk de kransslagaders blokkeren, wat kan leiden tot hartaanvallen. Serrapeptase 
reinigt geleidelijk uw bloedvaten door
plaque oplossen, waardoor de ontsteking aan de basis van plaquevorming wordt geëlimineerd.

• Chronische bronchitis - Deze vreselijk vervelende aandoening omvat chronisch hoesten, zware sputum (of 
slijm) productie,
pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden. Serrapeptase maakt sputum los en vermindert de frequentie van 
hoesten en slijm. Stud-
Deze gegevens geven aan dat, wanneer antibiotica worden gebruikt in combinatie met serrapeptase, er meer 
antibiotica worden afgegeven op de plaats van de
bronchiale infectie. Hierdoor is het antibioticum effectiever.

• Oor-, neus- en keelongemakken - Als u lijdt aan chronische oor-, neus- en keelklachten, kan serrapeptase u 
helpen
waar andere allergie- en sinusmedicijnen hebben gefaald. Serrapeptase verlicht de ontsteking die gepaard gaat met
chronische allergische reacties
reactie zonder de bijwerkingen van vrij verkrijgbare en voorgeschreven sinusbehandelingen.

• Fibrocystische borstziekte - Vaak een voorloper van borstkanker, deze aandoening omvat pijnlijke gezwollen 
borsten, vooral
premenstrueel. Cysten en hardheidsgebieden in de borsten kunnen voor de meeste vrouwen behoorlijk 
oncomfortabel zijn. Serrapeptase keert om
deze aandoening natuurlijk terwijl u uw risico op borstkanker verlaagt.

Pagina 3
• Prikkelbare- darmsyndroom - Prikkelbare-darmsyndroom is een algemene diagnose die veel wordt gebruikt 
door conventionele artsen
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die de oorzaak van de chronische buikpijn en diarree waarmee hun patiënten leven niet kunnen 
achterhalen. Serrapeptase
pakt de onderliggende oorzaken van ontsteking aan en brengt de symptomen onder controle terwijl het dode, 
ontstoken weefsel wordt verteerd
uw dikke darm die tot kanker kan leiden.

• Pijnbestrijding - Serrapeptase kan worden beschouwd als een natuurlijke pijnbestrijdingsstof omdat het het 
vrijkomen van pijn blokkeert
inducerende verbindingen uit de ontstoken weefsels. Het is een uitstekend alternatief voor NSAID's voor 
uiteenlopende aandoeningen als tennis
elleboog voor migraine.

• Repetitive Strain Injury (RSI) en carpaal tunnelsyndroom - deze aandoeningen worden vaak operatief 
behandeld, maar serrapep-
tase in combinatie met bromelaïne (een ander proteolytisch enzym) en vitamine B6 zouden als geschikte 
alternatieven kunnen worden gebruikt.

• Littekens - Alle soorten littekens kunnen aanzienlijk worden verminderd door het gebruik van serrapeptase 
gedurende 3 maanden of langer. Dit komt omdat dit
enzym lost fibrine op, een bestanddeel van littekenweefsel.

Andere ziekten geholpen door serrapeptase
Als het een ziekte of aandoening is waarbij sprake is van ontsteking of overmatige slijmproductie, helpt 
serrapeptase de
ernst of volledig elimineren. Artritis, astma, bronchiecstsis, cysten van welke aard dan ook, DVT (diepe veneuze 
trombose), emfyseem,
vasculaire hoofdpijn, spataderen, snurken, prostatitis en een vergrote prostaat zullen allemaal goed reageren op 
serrapeptase.

Serrapeptase geneest chronische pijn zonder maagbijwerkingen
Is Serrapeptase veilig? Op een schaal van één tot duizend, waarbij één onschadelijk is en 1000 zeer giftig en de 
dood veroorzaakt, wij
hebben acetylsalicylzuur, ibuprofen en corticosteroïden bij bijna 1000 terwijl serrapeptase dichter bij één is.
Zoals met de meeste voedingssupplementen die GRAS zijn (over het algemeen als veilig beschouwd), zijn 
eventuele bijwerkingen die optreden meestal in de
de geest van het individu dat het supplement gebruikt. Van bijzonder belang is het feit dat serrapeptase geen 
interactie heeft met enig recept
geneesmiddel of voedingssupplement.

Hoe wordt serrapeptase ingenomen
Serrapeptase kan het beste op een lege maag worden ingenomen (1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd). Als het 
wordt gecombineerd of ingenomen met voedsel, helpt het
verteren het voedsel maar doet niets om de ontsteking te keren. Zorg er bij het kopen van serrapeptase voor dat het
enterisch is gecoat, zodat het dat wel zal doen
niet worden afgebroken en geïnactiveerd door maagzuren. Op die manier kan het enzym de dunne darm bereiken 
van waar het kan zijn
opgenomen in de bloedbaan en ontstekingen overal in het lichaam te verminderen.
Serrapeptase is een krachtige ontstekingsremmer die u kan helpen de pijn te verlichten die u nodig heeft zonder 
schadelijke bijwerkingen.
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Laat het "magische 
enzym"
helpen om uw
ontsteking verdwijnen
• Een ontstekingsremmer om pijn te verminderen
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• Een natuurlijke pijnstiller plus een ex-
cellent alternatief voor NSAID's
• Help om dood of niet-levend weefsel op te lossen
Geformuleerd door Zoltan Rona, MD, MSc

Serrapeptase
Enterische capsules

Serrapeptase
Enterische capsules
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