


Premium Supplementen

100% wateroplosbaar

Tot 99% opneembaar



• Gevestigd in Breda (Nederland). Leverancier van 100% 
wateroplosbare vitamines, botanicals, CBD- en CBN-producten. 

• Onderdeel van Swiss PharmaCan AG (Zwitserland) 

• Onderzoek & ontwikkeling in eigen laboratorium 
in Appenzell (Zwitserland) 

• Levert producten in o.a. Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, 
Spanje, Singapore, Mexico, Duitsland & Canada 

• Uitvinder & patenthouder MyCell Enhanced Technology®





Probleemloze oplossing van vetachtige stoffen en vitamines 
in water, met behulp van lichaamseigen micellen.

• Doorontwikkelde (nano)technologie, afkomstig uit de geneeskunde. 

• Tot 20x effectievere lichaamsopname. 

• In 2018 in Madrid bekroond met een Cphi Pharmacy Award, 
vanwege hoge innovatieve waarde van de technologie.



1.   Wat zijn micellen? 

2.   Hoe zijn micellen opgebouwd? 

3.   Wat is de functie van micellen? 

4.   Hoe werken micellen in onze producten?



Micellen zijn lichaamseigen ‘pakketjes’ die onder invloed van de galblaas door het 

lichaam worden aangemaakt. Dit gebeurt in de dunne darm om moeilijk oplosbare, 

vetachtige stoffen te kunnen opnemen in het bloed. De werking van micellen is te 

vergelijken met die van zeep. Op soortgelijke manier worden vetten ‘ingepakt’ in 

pakketjes, waarna ze oplosbaar zijn in water. 

1.   Wat zijn micellen?




Micellen hebben een hydrofiele (waterminnende) kop. 
Een hydrofiele kop trekt water aan en stoot vet af.

Daarnaast hebben micellen een lipofiele (vetminnende) staart. 
Een lipofiele staart trekt vet aan en stoot water af.

hydrofiele kop

lipofiele staart

2.   Hoe zijn micellen opgebouwd?



De combinatie van deze unieke 

eigenschappen zorgt ervoor dat

micellen handige ‘pakketjes’ vormen,

die vetachtige stoffen ‘inpakken’ en

in het lichaam ongehinderd op de juiste 

bestemming brengen, waar ze nodig zijn.

De koppen zitten aan de buitenkant van de micel 
en de staarten aan de binnenkant.



Normaal gesproken lossen olie of vetachtige stoffen niet op in 
water. De vetachtige stof blijft op het water drijven en mengt niet of 
nauwelijks. Dit geldt ook voor vitamines en voedingssupplementen. 

Je lichaam bestaat voor ongeveer 60 à 70% 
uit water. Het is dus logisch dat je lichaam 
moeite heeft met de opname van actieve 
ingrediënten uit vette of vetachtige stoffen 
uit voedsel en voedingssupplementen. 
Bijvoorbeeld: vitamine D, kurkuma, 
Omega 3-vetzuren en Boswellia.

olie in water

3.   Wat is de functie van micellen?



Je lichaam maakt continu micellen aan voor vetvertering en 
opname van belangrijke stoffen en vitamines uit voedsel.

Dit proces kost je lichaam echter veel energie en verloopt daarnaast erg langzaam. 
Een groot deel van de belangrijke (vette of vetachtige) ingrediënten in voeding of 
supplementen wordt dus niet opgenomen door het lichaam.

 
Deze stoffen worden afgebroken door spijsverteringsvloeistoffen in de maag en 
pancreassap (enzymen) in de twaalfvingerige darm en vervolgens weer afgevoerd. 
Wanneer stoffen ingekapseld zijn in micellen, hoeft je lichaam dit zware werk niet 
meer te doen en zijn de stoffen direct beschikbaar voor lichaamsopname.



Conventionele pillen, poeders, capsules en oliën 
kunnen in het spijsverteringsstelsel tot meer dan 

95% van hun potentiële werking verliezen!



In alle producten van Uni Swiss Pharma worden de werkzame stoffen verpakt in 

100% natuurlijke micellen en volledig wateroplosbaar gemaakt. Dit gebeurt in onze 

eigen bioreactor, met toevoeging van slechts water en arabische gom.

Er worden verder GEEN schadelijke of synthetisch(e) gemodificeerde 
additieven toegevoegd, wat bij liposomale producten vaak wel het geval is!

4.   Hoe werken micellen in onze producten?

wateroplosbaar gemaakte 
vetachtige stof in water




Het verpakken van werkzame stoffen in micellen 
levert, na orale inname, een aantal voordelen op 
in het spijsverteringsstelsel en de stofwisseling:



1. Lichaamsopname begint al direct na inname, via het     
  slijmvlies in de mond. De werkzame stoffen komen
 ongehinderd in het lymfesysteem terecht.



2.  De werkzame stoffen worden beschermd tegen afbraak     
 door spijsverteringsvloeistoffen (maagzuur) en
 pancreassap (enzymen).

bescherming
in maag

bescherming
in darmstelsel



3.  In de lever worden onbeschermde stoffen (conventionele    
 supplementen) afgebroken, wat zorgt voor daling van     
 de concentratie. Dit noemen we het first-pass-effect.
  
 Deze leverpassage wordt door gemicelliseerde
 stoffen echter grotendeels omzeild. Deze worden
 dus niet afgebroken, maar direct opgenomen in 
 de bloedbaan en het lymfestelsel via o.a. het
 mondslijmvlies en de darmwand.



MAAG

D
A
R
M
W
A
N
D

Orale inname
supplement (micellen)
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directe opname door
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directe opname
door micellen via
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D

De effectieve lichaamsopname 
(biologische beschikbaarheid)
is de hoeveelheid werkzame 
stof die uiteindelijk na inname
terechtkomt op de gewenste 
plek(ken) in je lichaam.



4.  Gemicelliseerde stoffen worden specifiek afgeleverd in
  het lichaam (de cellen) waar deze nodig zijn. Door de 
  micellenstructuur is de celpenetratie zeer effectief. De
  micellen verbinden zich met de ‘doelcellen’ en geven
 de actieve (ingepakte) component probleemloos af.

binnenzijde cel

celmembraan

buitenzijde cel

micellen

celpenetratie



De voordelen op een rij:



Samenstelling van product / technologie:

• 100% wateroplosbaar en stabiel
• 100% natuurlijk gemicelliseerd
• Gepatenteerde technologie
• Bekroond met een Cphi Pharmacy award (2018)
• Doorontwikkelde (nano)technologie 

uit de geneeskunde



Ingrediënten:

• Volledig GMO-vrij
• Vrij van (synthetische) polysorbaten
• Geproduceerd zonder conserveermiddelen
• Suikervrij
• Glutenvrij
• Lactosevrij
• Gelatinevrij



Gebruik:

• Tot bijna 100% opneembaar
• Werkt tot 20x sneller en effectiever
• Bestendig tegen maagzuur en enzymen
• Klinisch getest en veilig te gebruiken
• Gemakkelijk in te nemen (druppelen in drankje)
• Exact te doseren
• Alle producten kunnen door elkaar, 

gemengd gebruikt worden
• Van nature lang houdbaar
• Geschikt voor veganisten en vegetariërs
• Voordelig in gebruik, dus kostenbesparend



Het grootste verschil met 
‘normale’ / conventionele 
supplementen, zoals 
pillen, poeders, capsules 
en oliën, is de effectieve 
lichaamsopname van 
onze producten.



CONVENTIONELE
SUPPLEMENTEN

5-20%

>95%

GEMICELLISEERDE
SUPPLEMENTEN



Wateroplosbare supplementen hebben de afgelopen jaren flink 
gewonnen aan populariteit. Je komt ze dan ook steeds vaker 
tegen in gezondheidswinkels en -webshops. Het gaat hier echter 
voornamelijk om liposomale (of soortgelijke) producten. Hoewel 
liposomale producten vaak ook (enigszins) wateroplosbaar 
zijn, verschillen deze producten echter op verschillende punten 
wezenlijk van onze gemicelliseerde, wateroplosbare producten.

Wat is het verschil tussen gemicelliseerde 
en liposomale producten?



Extreem stabiel, met betrekking tot 
temperatuur en pH-waarde. Absorbeert 
vetachtige componenten en blijft heel in 

vetachtige of warmere omgeving.

Wordt geproduceerd met toevoeging 
van alleen natuurlijke arabische gom. 

Geen overige toevoegingen!

Laat een natuurlijk ‘jasje’ achter in 
lichaamscel na afgifte werkzame stof.

Vrij stabiel, met betrekking tot temperatuur en 
pH-waarde. Kan echter snel uit elkaar vallen 

in vetachtige of te warme omgeving.

Wordt vaak geproduceerd met toevoeging 
van (synthetische) additieven. Bijvoorbeeld: 

Polysorbaat 80 en synthetische lechitine, 
afgeleid van de petrochemische industrie. 

Laat een synthetisch ‘jasje’ achter in 
lichaamscel na afgifte werkzame stof.

Onze gemicelliseerde productenLiposomale producten



Onze producten zijn gepatenteerd 
en klinisch bewezen effectief.
De micellen zijn zeer stabiel.

Orale inname evenaart effect van 
intraveneuze toediening.

Lichaamsopname: 
>95%

Veel ‘liposmale’ producten bevatten
geen echte hoogwaardige liposomen,
maar een soort emulsie of onstabiele 

liposomen. Er is veel namaak op de markt.

Voorkeur gaat uit naar intraveneuze 
toediening (injectie) of capsules voor 
maximale effectiviteit en bescherming 

van liposomen tegen afbraak.

Lichaamsopname: 
+/- 85%

Onze gemicelliseerde productenLiposomale producten



Slechts water + arabische gom + werkzame 
stof(fen) als ingrediënten. Geen allergenen!

Worden geproduceerd in een bioreactor, 
welke de werkzame ingrediënten 

nagenoeg onaangetast laat.

Van nature lang houdbaar en stabiel.

Vaak uitgebreide ingrediëntenlijst met 
‘onbekende’ en ongewenste toevoegingen.

Wordt onder hoge druk of hitte geproduceerd, 
wat de werkzame ingrediënten beschadigt. 

Hierdoor neemt de kwaliteit af.

Vaak toegevoegde conserveermiddelen
en/of alcohol om bederf tegen te gaan.

Onze gemicelliseerde productenLiposomale producten



Waarom kiezen voor 
MyCell Enhanced® producten?

Hoogste lichaamsopname
=

Hoogste effectiviteit 
Snelste resultaat
Doelen behalen

Kostenbesparing

= Tevreden gebruiker!



Kwalitatief ongeëvenaarde botanicals en vitamines, met een 
biologische beschikbaarheid (lichaamsopname) die tot wel 20x 
sneller en hoger is dan die van conventionele supplementen,
zoals poeders, capsules, oliën en pillen. 

Door de hoge effectiviteit en exacte dosering middels een pipet, 
werken onze producten ook voordelig voor de portemonnee.
Je hebt genoeg aan een minimale dosering.

MyCell Enhanced Technology®




Het is ons gelukt om hoogwaardige, wateroplosbare producten te 
ontwikkelen die in sommige gevallen conventionele farmaceutische 
producten evenaren of zelfs overtreffen! Hierdoor worden 
verwachtingen waargemaakt en persoonlijke doelen behaald. 
Wateroplosbare suppletie heeft de toekomst!

Je betaalt niet voor ‘gemoedsrust in een potje’ (bijvoorbeeld: 
multivitamine tabletje) of ‘dure urine’ (bijvoorbeeld: vitamine C 
bruistablet), zoals bij conventionele supplementen helaas wel vaak 
het geval is. “Te veel plas je immers uit.” “Toch?” In werkelijkheid is 
dit niet teveel, maar het gedeelte dat je lichaam niet heeft kunnen 
opnemen. Met onze producten haal je wél het maximale uit de 
kracht die de natuur je te bieden heeft. Doe er je voordeel mee!

MyCell Enhanced Technology®
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