
 
 

BIOLOGISCH KURKUMA SAP  
100% puur sap van verse kurkuma wortelstokken  

 

 

 
 
 

Kurkuma (curcuma longa) of geelwortel, is een 
oranje-gele specerij met krachtige antioxidante 
en ontstekingsremmende eigenschappen.  
 
Het kurkuma sap, sinds eeuwen gekend als een 
traditioneel sap op het eiland Java, verbergt 
onvermoede schatten voor onze gezondheid en 
welzijn. 
 
Op Java wordt dit sap aanzien als «levenselixir» 
en wordt het dagelijks gedronken ter behoud 
van een goede gezondheid en welzijn. 
 
Een krachtige ontstekingsremmer 
 

In de 20e eeuw hebben epidemiologische studies 
op de bevolking van Zuid-Oost Azië een verband 
gelegd tussen de frequente consumptie van 
kurkuma en het laag niveau aan ernstige ziekten 
van onze tijd.  
 
Dit volk heeft sinds eeuwen, altijd het integrale 
sap van verse kurkuma geconsumeerd om te 
kunnen genieten van de effecten van alle 
actieve bestanddelen, zonder een specifieke 
molecule te willen bevooroordelen. Een eeuwen-
oude kennis die de onderzoekers beginnen te 
ontdekken: de synergie en de complementariteit 
van de diverse actieve bestanddelen voor een 
betere efficiëntie. 
 
De consumptie van kurkuma biedt talloze 
preventieve en positieve  eigenschappen voor de 
gezondheid en het welzijn, sinds het begin der 
tijden gekend door de Zuid-Oost Aziatische 
bevolking. Vandaag zijn die eigenschappen 
bevestigd door de wetenschap. 
 
 

Tot op heden heeft er geen enkel ander 
voedingsmiddel een even krachtige ontstekings-
remmende werking als verse kurkuma, dankzij 
zijn curcuminoïden en essentiële olie. 
 
Volgens wetenschappelijke studies is de 
ontsteking het startpunt dat een belangrijke rol 
speelt in de ontwikkeling van de meeste ziekten, 
waaronder: hart- en vaatziekten, kanker, 
longaandoeningen, neurologische aandoeningen 
(waaronder ook de ziekte van Alzheimer), auto-
immuunziekten, artritis en diabetes. 
 
Kurkuma poeder – Kurkuma sap 
 

Het integrale, verse kurkuma sap is de meest 
complete en natuurlijk actieve vorm van 
kurkuma. 
 
De curcumine en essentiële olie in vers kurkuma 
sap combineren hun eigenschappen voor een 
doeltreffend en gunstig effect op de gezondheid 
en het welzijn. De essentiële olie van verse 
kurkuma activeert de absorptie van curcumine in 
het lichaam voor een maximale doeltreffendheid, 
vandaar dat er geen enkele noodzaak is om 
peper (piperine) toe te voegen. 
 
Kurkuma poeder daarentegen wordt gemaakt 
van gedroogde wortelstokken en bevat geen 
essentiële olie. 
 
Opdat de curcumine geabsorbeerd kan worden 
in ons lichaam, moet er aan het kurkuma poeder 
peper of piperine (actief bestanddeel van peper) 
toegevoegd worden, wat niet altijd goed 
verdragen wordt door onze spijsvertering, maag. 
 
 



 
 
 
Biologisch kurkuma sap van Natuval 
 

Een 100% puur sap, van superieure kwaliteit 
met een optimaal behoud van actieve 
bestanddelen.  Het is een geperst sap van verse 
kurkuma wortelstokken uit biologische landbouw 
waar de wortelstokken geteeld worden zonder 
pesticiden en met respect voor het milieu. 
 
De originaliteit van het Natuval kurkuma sap is 
te danken aan zijn samenstelling (verse 
kurkuma) en zijn innovatieve en gepatenteerde 
extractietechniek die toelaat om de vaste en 
vluchtige fytonutriënten te capteren en te 
behouden en het geheel van actieve bestand-
delen van de verse kurkuma te behouden: 
curcuminen, essentiële olie, etc. 
 
Deze bijzonderheid maakt het verschil, onder-
scheid met het kurkuma poeder die deze 
kostbare essentiële olie niet bevat. 
 
Van de productie tot de verpakking worden alle 
producten die negatieve effecten kunnen 
hebben op de gezondheid en het welzijn ver-
bannen, het is te zeggen: 
 

- geen alcohol  
- geen bewaarmiddelen en chemische 

additieven 
- geen glycerine 
- geen peper of piperine 
- geen plastieken verpakking 

 
Het kurkuma sap is geen voedingssupplement, 
noch een medicijn, maar een heel rijk plant-
aardig sap dat het dichtst bij het natuurlijke 
evenwicht van de plant aanleunt. 
 
Het sap heeft een verfrissende, stimulerende en 
licht peperige smaak. 
 
De verpakking, een 250 ml fles van getint glas, 
beschermt de inhoud tegen UV stralen. 
 
Ingrediënten: 
 

waterig extract van verse kurkuma (curcuma 
longa)*, puur sap van verse kurkuma (curcuma 
longa)*, zuurteregelaar citroenzuur. 
 

(*) van biologische landbouw  
     gecontroleerd door Fr-BIO-01 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
 

Neem 15 ml (1 soeplepel) kurkuma sap per dag, 
puur of verdund met een beetje water, ongezoet 
vruchtensap of het Martera voedingssupplement 
Vibracell®. 
Bij voorkeur ‘s morgens op een nuchtere maag 
innemen, 15 à 30 minuten voor het ontbijt. 
Tenzij anders voorgeschreven door uw arts of 
therapeut. 
 
Fles goed schudden voor gebruik. 
Na opening in de koelkast bewaren en binnen 
de maand consumeren. 
 
  

  
 
 

 
 
 

Voedings- en 
nutriëntenwaarden per 100 ml

Energie  96,20 Kj 
22,70 Kcal 

Vetten 0,70 g 
 waarvan verzadigde vetzuren 0,20 g 
Koolhydraten 4,73 g 
 waarvan suikers 0,40 g 
Eiwitten 0,45 g 
Zout 0,0125 g 

 
 
 

 100% puur kurkuma 
sap van uitzonderlijke 
kwaliteit 
 

 zonder bewaarmiddelen, 
zonder chemische 
additieven 
 

 een rijke bron van 
natuurlijke antioxidanten
  

 een krachtige 
ontstekingsremmer  
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