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EEN TE HOGE CHOLESTEROL?
Cholesterol is een vetachtige stof en is een essentiële bouwsteen van de 
celmembranen. Het wordt ook gebruikt in de synthese van hormonen, 
vitamine D en galzouten. De meeste cholesterol (70%) wordt door het lichaam 
zelf aangemaakt, het overige gedeelte wordt via het voedsel opgenomen. Dit 
laatste verklaart waarom het cholesterolgehalte ook afhankelijk is van wat er 
gegeten wordt. 

WAT IS NU PRECIES DE LINK TUSSEN CHOLESTEROL EN 
ADERVERKALKING?
Het is belangrijk om te begrijpen hoe cholesterol vervoerd wordt in het bloed. 
Omdat cholesterol een vetstof is en niet oplost in het bloed, hecht cholesterol 
zich vast aan transporteiwitten. Deze cholesterol-transporteurs worden 
ingedeeld in verschillende types lipoproteïnen (lipo = vetstof, proteïne = 
eiwit). HDL en LDL zijn hierbij de belangrijkste.

- De HDL (high density lipoproteïne) verwijdert cholesterol uit de organen 
en brengt het terug naar de lever. De cholesterol in HDL wordt ook wel de 
“goede cholesterol” genoemd, omdat HDL het teveel aan cholesterol uit 
de organen en de bloedvaten wegvoert.

- De LDL (low density lipoproteïne) is de lipoproteïne in het bloed dat 
cholesterol van de lever naar de verschillende organen brengt. Als er veel 
LDL aanwezig is, wordt er veel cholesterol naar de organen gevoerd en het 
teveel kan zich ophopen in de bloedvaten. Hierdoor kan er atherosclerose 
(aderverkalking) optreden; LDL cholesterol wordt daarom ook wel “slechte 
cholesterol” genoemd. Een daling van 1% LDL cholesterol zou het risico 
op cardiovasculaire aandoeningen met 2% doen dalen.

Een bekende risicofactor voor de ontwikkeling van aderverkalking is de wijziging 
van LDL zoals o.a. de oxidatie van LDL door vrije radicalen. Geoxideerd LDL hecht 
zich aan de bloedvatwand en vormt de kern van de vette plaques (atheroma) 
in het bloedvat. Dit leidt uiteindelijk tot vernauwing van de bloedwand en tot 

aderverkalking (figuur 1). Hoe minder LDL er zich dus in de bloedvaten bevindt, 
hoe minder kans dat ze zullen aanslaan op de bloedvatwand. 

Het lipidenprofiel in het bloed kan getest worden om stoornissen na te 
gaan. Europese streefwaarden zijn opgesteld door cardiologen. De arts 
bekijkt niet enkel de totale cholesterol, maar ook de triglyceriden, de LDL- 
en HDL-cholesterol en de ratio van cholesterol en HDL. Het nemen van 
cholesterolverlagende middelen, zoals rode gist rijst, of statines in de 
conventionele geneeskunde, wordt aanbevolen indien de totale cholesterol 
of de LDL-cholesterol niet voldoen aan de streefwaarden van respectievelijk 
190 mg/dl en 115 mg/dl. 

Figuur 1

Red Yeast Rice
Coronaire hartaandoeningen blijven wereldwijd één van de belangrijkste 
oorzaken van sterfte en het cholesterolgehalte is hieraan rechtstreeks 
gerelateerd. In de Westerse wereld is er tevens een groeiende epidemie van 
obesitas, ook onder jongeren! De daaraan verbonden complicaties van diabetes, 
hypertensie en dyslipidemie (een verstoord vetmetabolisme) zorgen ervoor dat 
de risicopopulatie voor atherosclerotische vaataandoeningen (verharding en 
verdikking van de bloedvatwand) steeds toeneemt. Jarenlang onderzoek heeft 
aangetoond dat hoge cholesterolniveaus gelinkt zijn aan de ontwikkeling van 
aderverkalking en een verminderde elasticiteit en vernauwing van het bloedvat 
als gevolg. Laat uw cholesterol uw dagelijkse leven niet beheersen, maar draai 
de rollen eenvoudig en op natuurlijke wijze om! 
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BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN VAN RODE GIST RIJST

✓ Monacoline K in de actieve vorm
✓ Fytosterolen (β-sitosterol, campesterol, stigmasterol)
✓ Flavonoïden (isoflavonen en tanninen)
✓ Diverse vetzuren 

HOOFDKENMERKEN

✓ Synergistische samenwerking van actieve substanties voor optimale 
cholesterolverlagende werking.

✓ Nevenwerkingen minimaal of afwezig.
✓ Enkel verlaging van de “slechte” cholesterol (LDL).

Gezonde ader

LDL hecht zich vast en oxideert

Vorming van plaque en aderverkalking

Plaque scheurt en bloedprop laat los (trombose)

LDL laat de cholesterol vrij

BLOEDVAT Cholesterol wordt afgezet 
op de bloedvatwand

HDL verwijdert de cholesterol
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HOE WORDT RODE GIST RIJST AANGEMAAKT?
Rode gist rijst wordt bereid door het in cultuur brengen van de gist Monascus 
purpureus op (biologische) niet-GGO rijst via natuurlijke fermentatie. 

HOE WERKT RODE GIST RIJST?
Het cholesterolverlagende effect is te vergelijken met dat van statines, 
geneesmiddelen gebruikt in de conventionele geneeskunde. De therapietrouw 
van cholesterolverlagende statines kan echter gebrekkig zijn vanwege de 
veiligheid en tolereerbaarheid (door o.a. myalgie; spierkrampen en/of -pijn 
en verstoorde leverwaarden). 

De cholesterolverlagende werking van gefermenteerde rode rijst berust op 
een synergie van verschillende componenten. Voor een groot deel wordt de 
werkzaamheid toegeschreven aan monacoline K en nog een 8-tal andere 
monacoline-gerelateerde verbindingen. Monacoline K komt voor in twee 
vormen, een zuur- en lactonvorm. De zuurvorm is de biologisch actieve vorm 
waarin de lactonvorm in vivo geconverteerd wordt. Monacoline K is voor een 
deel (in zijn gedehydrateerde lactonvorm) dezelfde verbinding als lovastatine. 
Het primaire werkingsmechanisme van monacoline K is gelijkaardig aan dat 
van de statines, namelijk de inhibitie HMG-CoA reductase (een sleutelenzym 
in de lichaamseigen aanmaak van cholesterol) (figuur 2). Dit zorgt voor 
een verminderde aanmaak van cholesterol in de lever.

Rode gist rijst bevat fytonutriënten zoals fytosterolen (bèta-sitosterol, 
campesterol, stigmasterol), flavonoïden (isoflavonen en tanninen) en diverse 
vetzuren. Deze zorgen voor een synergistisch effect en laten daardoor een veel 
lagere dosering toe van de rode gist rijst. 

Figuur 2

VERGELIJKING MET STATINES
De actieve stof monacoline K lijkt dan wel op lovastatine, rode gist rijst heeft 
veel meer dan dit in zijn mars. De meerwaarde van rode gist rijst t.o.v. statines 
kan verklaard worden a.h.v. de volgende punten:

- Rode gist rijst bevat een waaier aan actieve substanties die synergistisch 
samenwerken voor optimale cholesterolverlagende werking. Dit laat toe 
dat rode gist rijst veel lager gedoseerd moet worden dan geïsoleerde 
statines. 

- Door de lage dosering van rode gist rijst zijn de nevenwerkingen dan ook 
minimaal of afwezig. 

- Rode gist rijst verlaagt, i.t.t. statines enkel de “slechte” cholesterol (LDL). 
De “goede” cholesterol (HDL), die belangrijk is voor de afvoer van het 
cholesterol uit de bloedbaan en de organen, blijft behouden. 

- Rode gist rijst kan dus zeker aangeraden worden aan mensen die 
nevenwerkingen ondervinden van statines en op zoek zijn naar een 
tolereerbare alternatieve therapie. 

KWALITEITSKENMERKEN
De rode gist rijst van Physalis is van hoge kwaliteit. De gist wordt in 
cultuur gebracht op niet genetisch gemodificeerde rijst en wordt bij ieder 
lot gecontroleerd op de afwezigheid mycotoxines waaronder citrinine. Dit 
is een secundaire metaboliet die ook geproduceerd wordt door Monascus 
purpureus als verdediging tegen bacteriën, maar tevens toxisch is voor de 
nieren en lever.

Daarenboven bevat de rode gist rijst geen toegevoegde of synthetische 
monacoline K en per lot gegarandeerd de juiste hoeveelheid actieve stof 
zodat bij de aanbevolen dagelijkse dosering 10 mg monacoline K wordt 
ingenomen.

HMG-CoA

HMG-CoA reductase

Cruciaal enzym bij de synthese 
van cholesterol en co-enzym Q10

Inhibitie door: 
- Monacoline K
- Statines

MEVALONAAT

CHOLESTEROL  CO-ENZYM Q10
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RED YEAST RICE Bio
 
Physalis Red Yeast Rice bio bevat monacoline K (10 mg/dag), een natuurlijke 
bestanddeel uit rode gist rijst dat bijdraagt tot het behoud van een normaal 
cholesterolniveau. De biologische rode gist rijst wordt geproduceerd volgens 
zeer strenge kwaliteitsnormen (gegarandeerd citrinine-vrij). Monacoline K 
wordt bekomen via natuurlijke fermentatie van biologische rijst met de gist 
Monascus purpureus. 

Samenstelling per capsule

Monacoline K (rode gist rijst bio) 10 mg

Gebruik: 
volwassenen: 1 capsule per dag. Te nemen bij de maaltijd met wat water.

• Dit product is niet geschikt voor zwangere of lacterende vrouwen, kinderen en 
adolescenten, personen ouder dan 70 jaar, personen met lever-, nier-, of mus-
culaire problemen, personen die geneesmiddelen gebruiken die interacties kun-
nen geven (vb. cholesterolverlagers), personen die intolerant zijn voor statines. 
In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of uw apotheker.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

 
 

Clean label producten:
• Bevatten geen kunstmatige kleur-, bewaar-, smaak-, zoetstoffen, lactose, gist, gluten. 
• Zijn minimaal bewerkt. • Zijn voorzien van een vereenvoudigde ingrediëntenlijst 
met een ondubbelzinnige en volledige vermelding van elk ingrediënt.

RED YEAST RICE forteforte
 
Laat uw cholesterol uw dagelijkse leven niet beheersen, maar draai de rollen 
eenvoudig en op natuurlijke wijze om! Physalis Red Yeast Rice forte bevat 
monacoline K (2,99 mg/dag) in de actieve vorm, een natuurlijk bestanddeel 
uit rode gist rijst. Gefermenteerde knoflook (ABG25+®, Aged Black Garlic) 
draagt bij tot een normaal cholesterolgehalte en ondersteunt de gezondheid 
van hart en bloedvaten. Dit hoogwaardig, klinisch bestudeerd knoflookextract 
bevat dankzij een innovatief fermentatieproces de werkzame stof S-allyl-
cysteïne (SAC). *De hoogwaardige visolie bevat de omega 3-vetzuren EPA 
en DHA die een normale hartfunctie ondersteunen. Het olijfbladextract (met 
20% oleuropeïne) vult deze werking aan en draagt bij tot het behoud van 
een normale bloeddruk. Compleet en doeltreffend door de toevoeging van 
een hoogwaardig olijfvruchtextract (Mediteanox® met 15% hydroxytyrosol) en 
natuurlijk gefermenteerd co-enzym Q10! *Het gunstig effect wordt bekomen bij 
een inname van 250 mg EPA en DHA per dag.

Samenstelling per 2 capsules 

Visolie 1000 mg
     EPA 330 mg
     DHA 220 mg
Allium sativum extr. (ABG25+®, >0.25% S-allyl-cysteine) 100 mg 
Monacoline K (rode gist rijst) 2,99 mg
Co-enzym Q10 (ubiquinon) 100 mg
Olea europaea (leaf) extr. (20% oleuropein) 150 mg
Olea europaea (fruit) extr. (Mediteanox®, 15% hydroxytyrosol) 33,5 mg

Gebruik: 
volwassenen: 2 x 1 capsule per dag. Te nemen bij de maaltijd met wat water.

• Dit product is niet geschikt voor zwangere of lacterende vrouwen, kinderen en 
adolescenten, personen ouder dan 70 jaar, personen met lever-, nier-, of mus-
culaire problemen, personen die geneesmiddelen gebruiken die interacties kun-
nen geven (vb. cholesterolverlagers), personen die intolerant zijn voor statines. 
In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of uw apotheker. 

• Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. 

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture
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PHYSALIS RED YEAST RICE forteforte::  
INTERESSANTE COMBINATIES

Er bestaan enkele stoffen die in combinatie met rode gist rijst een interessante 
werking vertonen. Physalis Red Yeast Rice forte bevat daarom ook een 
extract van gefermenteerde knoflook, extract van olijfblad en -vrucht, natuurlijk 
gefermenteerd co-enzym Q10 en visolie rijk aan EPA en DHA.

SUPPLETIE MET CO-ENZYM Q10?
Het co-enzym Q10 of Q10 of ubiquinone is een vetoplosbare vitamine-
achtige stof die in elke menselijke cel van nature aanwezig is (voornamelijk 
in weefsels die veel energie nodig hebben zoals hart, spieren,…). Q10 zit 
in de binnenste membraan van de mitochondriën waar het een rol speelt in 
de elektronentransportketen (oxidatieve fosforylering) die verantwoordelijk is 
voor de energieproductie van de cel. Daarnaast is aangetoond dat co-enzym 
Q10 de pompfunctie van het hart ondersteunt, gunstig is voor het hartritme, 
bloeddrukverlagend werkt en beschermt tegen de oxidatie van LDL cholesterol. 

Q10 wordt aangemaakt uit dezelfde stof waaruit het lichaam cholesterol 
aanmaakt (de synthese van cholesterol en Q10 gebeurt via de 
mevalonaatpathway). De werking van statines is gebaseerd op het blokkeren 
van die welbepaalde stof (HMC-CoA-reductase). Het gevolg is dat het 
lichaam niet alleen minder cholesterol kan aanmaken, maar helaas ook 
minder Q10. Dit zou kunnen verklaren waarom een belangrijke bijwerking 
van cholesterolverlagende statines zich uiten in allerlei spierproblemen. Het 
gebruik van rode gist rijst als HMG-CoA reductase-inihibitor kan er tevens 
(alhoewel uitzonderlijk) voor zorgen dat er een daling van het lichaamseigen 
Q10 optreedt. 

Er bestaan veel studies die het nut aantonen om extra Q10 in te nemen bij inname 
van HMG-CoA reductase-inihibitoren (figuur 2). 

ABG25+ (AGED BLACK GARLIC) – (Allium sativum)
ABG+® Aged Black Garlic, is een innovatief knoflookextract gemaakt van een 
premium Spaanse knoflooksoort. Tijdens het fermentatieproces, dat rauwe, 
witte knoflook een zwarte kleur bezorgt, worden bepaalde stoffen uit look 
omgezet, wat de werkzaamheid van het extract enorm versterkt.

 

Figuur 3: innovatief fermentatieproces

ABG+ bevat dankzij het innovatief fermentatieproces meer van de werkzame 
stof S-allyl-cysteïne (SAC) (figuur 3) en werd er ook op gestandaardiseerd. De 
werkzaamheid van ABG+ werd aangetoond in verschillende in vitro en in vivo 
studies. 

S-allyl-cysteïne heeft een belangrijke antioxiderende potentie wat een 
beschermend effect biedt voor hart en bloedvaten. Daarnaast verbetert het 
de circulatie. Deze effecten samen maken van S-allyl-cysteïne een bijzonder 
goede molecule voor de bescherming van het cardiovasculaire systeem.

Een dubbelblinde, gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie waarin 
60 patiënten gedurende een periode van 12 weken dagelijks het equivalent 
van 0,25 mg SAC  toegediend kregen, toonde een hartbeschermend effect aan 
bij patiënten met hypercholesterolemie (= te hoog gehalte aan cholesterol 
in het bloed). Daarbij werd aangetoond dat het serum triglyceride en LDL-
gehalte (‘de slechte cholesterol’) verminderde. Het HDL-gehalte (‘de goede 
cholesterol) in het bloed waren gestegen. Bovendien bleek LDL-cholesterol, 
bij personen die ABG+ innamen, meer resistent te zijn tegen oxidatie dan bij 
patiënten die geen suppletie ontvingen. Dit is positief aangezien LDL oxidatie 
aanleiding kan geven tot beschadigde slagaderen waar LDL cholesterol zich 
opstapelt en zo voor atherosclerose kan zorgen.

OLIJFBLAD EN -VRUCHT (Olea europaea)
Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat enkel geoxideerd LDL zal 
aanhechten op de bloedvatwand. Antioxidanten beschermen tegen LDL-
oxidatie. Ze zorgen dus dat het LDL dat toch aanwezig is in de bloedvaten 
zich niet afzet op de wand en verlagen zo het risico op aderverkalking. Door 
hun belangrijke antioxidante werking werd olijfblad en -vrucht toegevoegd aan 
Physalis Red Yeast Rice forte.

Physalis Red Yeast Rice forte bevat gestandaardiseerde extracten van 
bladeren (20% oleuropeïne) en vruchten (15% hydroxytyrosol) van de 
olijfboom (Olea europaea). Olijfolie is niet weg te denken uit het traditionele 
Mediterrane dieet en is al meermaals geassocieerd en erkend als een 
belangrijke factor in de reductie van het aantal hart- en vaataandoeningen. 
Vroeger dacht men dat het positieve effect van de olijfolie enkel te danken 
was aan de aanwezigheid van enkelvoudig onverzadigde vetzuren, 
voornamelijk oleïnezuur dan. Dit werd echter herzien omdat niet alle 
enkelvoudig onverzadigde vetzuren dezelfde impact uitoefenden en daarbij 
ook de biologische effecten van polyfenolische verbindingen (belangrijke 

Fermentatieproces:

γ-glutamine cysteïne

γ-glutamine transferase

S-allyl cysteïne (SAC)
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antioxidanten) in de wateroplosbare fracties van de olijfolie werden 
waargenomen. De meest voorkomende en karaktertistieke polyfenolen zijn 
het coumarine-achtige (secoiridoïd) oleuropeïne en de simpele fenolen 
tyrosol en hydroxytyrosol (HT), de flavonoïden luteoline en apigenine, alsook 
het fenylpropanoïd glucoside verbascoside. De bladeren van de olijfboom zijn 
vooral een rijke bron van oleuropeïne, tot ongeveer 14% van het gewicht, ten 
opzichte van slechts 0,12% in olijfolie. 

Het meeste onderzoek met olijf(blad) polyfenolen gebeurde naar de reductie 
van oxidatieve stress. Dit effect gebeurt via een indirect mechanisme 
door interactie met membraanreceptoren en/of enzymen betrokken bij 
celsignalisatie, waardoor de redoxstatus van de cellen wordt beïnvloed. In 
vitro werd aangetoond dat hydroxytyrosol vooral peroxylradicalen dichtbij 
membraanoppervlaktes zou vangen en oleuropeïne inspeelt op de propagatie 
van peroxylradicalen binnenin celmembranen. Daarnaast is aangetoond dat 
naast de antioxidatieve effecten (verminderde LDL oxidatie en opname van 
LDL door macrofagen,…), anti-inflammatoire effecten (verminderde cytokine- 
en leukotrieenproductie, verbeterde prostaglandineproductie…), metabole 
effecten (daling in plasma cholesterol en LDL cholesterol,…) en vasculaire 
effecten (verlaging van de bloeddruk, vasodilatatie,…) een rol spelen in de 
beheersing van het atherosclerotisch proces en het daaraan verbonden 
verminderde risico op cardiovasculaire aandoeningen. 

Het olijfvruchtextract Mediteanox® in Physalis Red Yeast Rice forte is een 
natuurlijk en hoog geconcentreerd extract van olijven, geproduceerd volgens 
een ecologische en gepatenteerde extractie methode met ultrazuiver water. 
Er komen geen organische solventen aan te pas. Een studie met 20 personen 
toonde een significante dosis-afhankelijke vermindering van 35% van het 
geoxideerd LDL na 28 dagen inname van olijfolie met 5 mg hydroxytyrosol 
(HT) (uit Mediteanox®) per dag.
 

Figuur 4

VISOLIE
Vetzuren, de belangrijkste onderdelen van vetten maken een groot deel uit 
van de voeding. De meeste vetzuren kan het lichaam zelf aanmaken. Het 
omega-3 vetzuur, alfa-linoleenzuur is een essentieel vetzuur. Dit betekent 
dat het lichaam dit vetzuur niet zelf kan aanmaken en dat het moet 
opgenomen worden via onze voeding. Alfa-linoleenzuur wordt in het lichaam 
omgezet in de functionele omega-3 vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en 
docosahexaeenzuur (DHA), belangrijke onderdelen van de celmembranen 
en belangrijk voor een normaal functioneren van het lichaam. De omzetting 
van het alfa-linoleenzuur naar EPA en DHA verloopt niet altijd optimaal , dit is 
te wijten aan het westers voedingspatroon (o.a. te rijk aan omega 6-vetzuren). 
Daarom is de directe inname van EPA en DHA dan ook meer aangewezen. De 
ideale verhouding omega 6/omega 3 bedraagt 4 à 5 op 1. De verhouding 
omega 6/omega 3 in een gemiddeld Westers dieet varieert echter tussen 10 
op 1 en 25 op 1 en bedraagt in sommige gevallen zelfs 50 op 1. 

Talrijke studies de afgelopen 30 jaar hebben aangetoond dat een matige 
consumptie van vis, of de inname van visolie rijk aan omega 3-vetzuren 
bijdragen tot de primaire preventie van belangrijke cardiovasculaire 
aandoeningen. Dit wordt dan ook weergegeven in de door EFSA goedgekeurde 
gezondheidsclaim over EPA en DHA (minimum 250 mg EPA en DHA dragen 
bij tot een normale hartfunctie). Het is daarnaast ook aangetoond dat 
omega 3 meervoudig onverzadigde vetzuren (MOV) (vanaf 2 g per dag) 
de plasma triglycerideniveaus verlagen. Het mechanisme voor deze lipide-
verlagende effecten zou een activatie van PPAR’s (peroxisoom proliferator 
geactiveerde receptor) inhouden. Deze nucleaire receptoreiwitten reguleren 
de expressie van genen die coderen voor proteïnen die de vetzuuropname 
en het vetzuurmetabolisme en vorming van VLDL in de lever controleren. De 
MOV reduceren de hepatische synthese van triglyceriden en verhogen de 
hepatische vetzuuroxidatie. De visolie voor Physalis Red Yeast Rice forte is van 
uitstekende kwaliteit en is getest op dioxines, PCB’s, PAK’s en zware metalen 
en is hexaanvrij.
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