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  MANGOSTEEN
                Het Magische Mirakel uit de Natuur

Voor Optimale Gezondheid en Welzijn
“Ik ben er van overtuigd dat Mangosteen zonder twijfel het MEEST 
SUCCESVOLLE VOEDINGSSUPLLEMENT OOIT zal zijn.”

J. Frederic Templeman, M.D.

Mangosteen Juice is meer dan uniek...
en essentieel voor een optimale gezondheid

Ik ben natuur- en regulier arts en ben Master of 
Sience in Biologie met de nadruk op voeding voor 
mensen. Ik praktiseer traditionele en niet-traditio-
nele geneeskunde en heb gedurende mijn carrière 
meer dan 50.000 patiënten behandeld. Meer dan 
30 jaar lang heb ik gezondheids- en voedingspro-
ducten samengesteld voor farmaceutische en an-
dere voedingsbedrijven inclusief het NASA Space  
Center voor de astronauten. Ik ben voortdurend 
op zoek naar bedrijven die iets unieks en effec-
tiefs aanbieden waar mijn patiënten voordeel bij 
hebben zonder nadelige bijwerkingen of negatieve 
reacties.

Dr. Sam Walters

Mangosteen Juice is meer dan unique. Ik heb 
de enorme hoeveelheid onderzoek naar de 
Mangosteenvrucht en de super antioxidante 
xanthonen die daar in overvloed in worden 
gevonden, nauwkeurig bekeken. In al die 
dertig jaar ervaring ben ik nooit iets tegenge-
komen met de hoeveelheid onafhankelijk on-
derzoek als die achter de Mangosteenvrucht. 
Onderzoeken van Medische Universiteiten 
overal ter wereld tonen aan dat de xantho-
nen in de Mangosteen elementen bevatten 
die letterlijk helpen om veel van de ziektes 
die vandaag de dag voorkomen, te corrigeren 
en te vernietigen.

In mijn welzijnskliniek streef ik zowel naar 
preventie van ziektes als naar genezing. Om-
dat sommige van onze patiënten kankerpa-
tiënten zijn, niveau vier en hoger, was ik erg 
geïnteresseerd in onderzoek naar xanthonen 
en hun effect op kanker.
De schil van de Mangosteen bevat ten-
minste 40 xanthonen; over zes hiervan is 
ontdekt dat zij effectief zijn in geval van 
borst-, prostaat-, long- en maagkanker.

Wij vullen het protocol dat wij hebben 
ontwikkeld voor alle patiënten inclusief onze 
kankerpatiënten, aan met Mangosteen en de 
resultaten zijn erg opwindend en erg lonend.

Wanneer het lichaam ziek is, heeft het biolo-
gisch materiaal nodig, geen chemisch materi-
aal. Daarom kan de Mangosteen Juice die wij 
gebruiken, zo rijk aan xanthonen en andere 
helende eigenschappen, ongeacht gezondheid 
of leeftijd, door iedereen veilig geconsumeerd 
worden.
Vrije radicalen leggen de basis voor ziekte en 
beschadiging van de lichaamscellen en anti-
oxidanten zijn hun grootste vijand. Oxidatie 
is een natuurlijk proces waaraan wij voortdu-
rend blootgesteld worden.
Roesten is oxidatie en we hebben allemaal 
wel eens verroest metaal gezien. Verroest 
metaal dient zijn doel niet langer omdat het 
beschadigd is door oxidatie. Onze cellen, 
organen en andere lichaamsdelen kunnen 
door oxidatie zwak worden, wat kan leiden tot 
ziektes zoals kanker en hartkwalen.
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Befaamd Arts Vervangt Medicijnen door 
Mangosteen Juice

         

In eerste instantie gebruikte ik het als een 
product om op terug te vallen wanneer de re-
guliere medicijnen die ik voorschreef ineffec-
tief bleken. Nu gebruik ik het bij een breed 
scala aandoeningen als eerstelijns therapie, 
omdat het in mijn ervaring even effectief of 
zelfs effectiever is gebleken dan de medicij-
nen die ik voorschreef voor talrijke ziektes.

Mijn logica achter deze keuze om Mangos-
teen extract te gebruiken, is relatief eenvou-
dig. Alle medicijnen zijn potentieel gevaar-
lijk. Er bestaat geen veilig medicijn. 
In een recent onderzoek las ik bijvoorbeeld 
dat 11 veelvuldig voorgeschreven medicijnen 
fataal zouden zijn voor een tweejarig kind 

Dr. J. Frederick Templeman, M.D.

Dr. Templeman is huisarts en heeft 
20 jaar ervaring. Hij heeft zowel 
licenties voor Amerika als Canada.

Ik gebruik lang genoeg een Mangosteendrank 
bij mijn patiënten om steekhoudende klini-
sche conclusies te kunnen trekken aangaande 
haar effectiviteit bij vele medische aandoe-
ningen.

wanneer slechts één dosering voor een vol-
wassene ingenomen zou worden.

Voedsel daarentegen is volkomen veilig. Het 
kent naast eenvoudigweg de voorziening in 
energie en voeding ook een andere legitieme 
toepassing. Voedsel kan, en zou moeten, 
gebruikt worden om lichaamsfuncties te 
reguleren. Tenslotte zei Hippocrates eeuwen 
geleden: “Laat voedsel uw medicijn zijn...”

Ik gebruik Mangosteen Juice als eerstelijns therapie bij de volgen-
de aandoeningen:
* GERD (Spijsverteringsreflux)
* Maag(slijmvlies)ontsteking
* Onvolledige Hernia
* Artritis
* Fibromyalgie
* Lichte depressie
* Lichte / matige angstaanvallen
* Licht / matig astma
* Spastische darmen (type diarree)
* Slaapproblemen

* Terugkerende urineweginfecties
    bij ouderen
* Diverticulitis
* Allergische neusslijmvliesontsteking
* Neurodermatitis
* Eczeem
* Seborrhea
* Uitwendige oorontsteking
* Spier- en gewrichtspijnen (geen artri-
   tis)
                          Vervolg op pagina 3



Het Verhaal van de Mangosteen
Dr. Carl Pearson is Chiropractor en gecertificeerd Kracht en Conditioneringsspeci-
alist. De ontwikkeling van atletische prestaties en auto-blessureherstel genieten zijn 
speciale belangstelling. Dr. Pearson past voedingskundige strategieën toe om mensen 
te helpen hun gezondheid en prestaties te optimaliseren.

anderen kunnen verlichting vinden met 
het regelmatig gebruik van een weinig 
bekende vrucht met de naam Mangos-
teen. De verlossing van pijn en ongemak 
ligt duidelijk binnen handbereik.

Mangosteen is een vrucht die hoofdzake-
lijk in Zuidoost Azië groeit en al eeu-
wenlang gebruikt wordt als succesvolle 
behandeling voor vele soorten ziektes en 
kwalen.

Dr. Carl Pearson

Wat een verschil kan een enkele dag 
maken, iedere minuut, ieder uur. Voor 
degenen onder ons die lijden onder de 
pijn en het ongemak die gepaard gaan 
met talrijke ziektes inclusief kanker, 
hartkwalen, beroerte, diabetes, artritis, 
fybromyalgie, allergische slijmvliesont-
steking (allergieën), hormonale onba-
lans, maar ook astma, kan verlichting zo 
dichtbij zijn als de koelkast.

Mensen die de last van deze ziektes dra-
gen, degenen die ernaar neigen en vele

Het verhaal achter dit verhaal zijn 
overduidelijk de xanthonen die de 
Mangosteenvrucht bevat.
Xanthonen zijn uiterst krachtige an-
tioxidanten die de schade door vrije 
radicalen van luchtvervuilers bestrijden. 
Zij beschikken tevens over antivirale 
eigenschappen die kunnen leiden tot 
een vermindering van virale infecties bij 
mensen. Daarnaast zijn het ook nog eens 
krachtige ontstekingsremmers. Laten we 
eens nauwkeurig bekijken hoe Mango-
steen werkt bij een paar van de belang-
rijkste kwalen.

Mangosteen en Kanker
Kanker doet zich voor wanneer het genetisch 
materiaal (DNA) van de cell beschadigd 
is door de vrije radicalen die wij dagelijks 
tegenkomen door verontreiniging, meta-
bolische restanten en infecties of ziekte. 
Er treden mutaties op, waarna de bescha-
digde cellen zich delen en de regels van de 
normale celdeling naast zich neerleggen. De 
ontwikkeling en progressie van de tumor 
worden gestimuleerd door kankerverwek-
kende stoffen wat vaak tot uitzaaiingen leidt.

De xanthonen (phytonutriënten die in de 
Mangosteen gevonden worden) hebben be-
wezen in staat te zijn kankerachtige cellen te 
kunnen vernieten. In een vastgelegde in vitro 
studie bleek Garcinone E, een xanthoon, 
zelfs effectiever dan de vijf meest gebruikte 
chemotherapie-agenten voor maag-, long- en 
leverkanker.

Behalve anti-tumor agenten wanneer kanker 
al aanwezig is, voorkomen en stoppen de 
phytonutriënten in de Mangosteen kan-
kerachtige veranderingen in elk stadium. 
Vanwege de huidige situatie in de wereld is 
het bijna onmogelijk om blootstelling aan 
kankerverwekkende stoffen en de daaruit 
voortvloeiende aanvallen door vrije radica-
len, te vermijden, maar de phytonutriënten 
in de Mangosteen kunnen in bescherming 
tegen kritieke celbeschadiging voorzien door 
zowel de genen als het immuunsysteem te 
helpen efficiënter te worden in het 

voorkomen van mutaties. Daarnaast vertra-
gen (zelfs stoppen) de biologisch actieve 
elementen in de Mangosteen de stimulering 
en progressie van kanker wanneer DNA-
beschadiging optreedt. Tot slot vallen zij 
bestaande tumoren aan.

Wanneer u op dit moment onder doktersbe-
handeling bent en medicatie gebruikt, stop 
dan geen enkele vorm van kankerbehande-
ling om die te vervangen door Mangosteen. 
De phythonutriënten zullen hun werk ook 
doen in  aanwezigheid van andere kanker-
therapieën en kunnen verlichting brengen 
v.w.b. de bijwerkingen van die therapieën. Er 
is geen overtuigend bewijs dat het gebruik 
van phytonutriënten de potentie van chemo-
therapie vermindert.

Tot slot: zoals ons altijd is verteld, is 
voorkomen beter dan genezen. Hoewel 
het opwindend is om te weten wat phyto-
nutriënten in de Mangosteen m.b.t. de 
behandeling van kanker kunnen doen, is 
het veel belangrijker te voorkomen dat 
kanker zich ontwikkelt. Niets, voor zover 
nu bekend, kan wat preventie betreft 
beter helpen dan Mangosteen. Wacht niet 
tot kanker (of andere ziektes) er is, maar 
begin nu met het gebruik van Mangos-
teen. U zult misschien niet direct resultaat 
merken, maar de resultaten op de langere 
termijn kunnen in de toekomst significant 
zijn.

          Mangosteen en Type II Diabetes
Er zijn drie belangrijke typen diabetes: type 
I, type II en zwangerschapsdiabetes. Hoewel 
hieraan soms onterecht gerefereerd wordt 
als zijnde niet-insulineafhankelijke diabetes 
of ouderdomsdiabetes, zullen we hier alleen 
Type II bespreken.

Eigenlijk is diabetes het onvermogen van 
het lichaam om glucose naar de cellen te 
vervoeren doordat er geen insuline gepro-
duceerd wordt, of in het geval van Type II 
diabetes insuline-resistentie, waarbij het 
lichaamscellen weerstand tegen insuline 
ontwikkelen. Het onvermogen om glucose 
naar de cellen te vervoeren, waar het nodig 
is, resulteert in hoge bloedsuikerspiegels 
wat extreem toxisch is. Dit veroorzaakt 
talrijke serieuze bijwerkingen.

Diabetici hebben een verhoogde kans op hart- 
en vaatziekten, beroertes, hoge bloeddruk, 
blindheid, nierziektes, problemen met het 
zenuwstelsel, amputaties, huid- en mondpro-
blemen en complicaties tijdens een zwanger-
schap. In Amerika is het de zesde doods-

oorzaak. En bedenkdaarbij dat mensen met 
diabetes vaak ontvankelijker zijn voor andere 
kwalen en, wanneer zij eenmaal een derge-
lijke ziekte hebben, vaak slechtere prognoses 
krijgen. Zo zullen zij bijvoorbeeld eerder 
overlijden aan een longontsteking of griep 
dan mensen die geen diabetes hebben. Dege-
nen die Mangosteen gebruikt hebben om de 
uitdagingen die diabetes met zich meebrengt 
het hoofd te bieden, melden lagere bloedsui-
kerniveaus, verhoogde energie, verminderde 
trek (in combinatie met gewichtverlies) en 
verlichting van pijn die te maken heeft met 
neuropathie.

Omdat er geen laboratoriumexperimenten of 
onderzoek op mensen bestaat, is het onbekend 
exact op welke manier de Mangosteen helpt 
om de symptomen van diabetes te verlichten. 
Maar gebaseerd op klinische resultaten zijn 
het de xanthonen die de insuline-resistantie 
verminderen. Daarnaast is de antioxidante 
kracht van de Mangosteen in de gemelde 
resultaten overduidelijk.

Mangosteen en Hart- en Vaatziekte
Hoewel hartaanvallen en beroertes 
dodelijk zijn, is atherosclerose de ziekte 
die ze veroorzaakt. Atherosclerose doet 
zich voor wanneer ziekte-veroorzakende 
elementen zich verplaatsen naar de 
aderwanden waardoor die hun elasticiteit 
verliezen en de diabeter van de aderen 
vermindert. Deze vernauwing beperkt 
de bloedstroom wat tot hartaanvallen en 
beroertes kan leiden.

Atherosclerose heeft te maken met 
levensstijl en is daarom, met de juiste 
zorg, te voorkomen. Een paar van de 
dingen die we kunnen veranderen om het 
ontstaan van atherosclerose te voorkomen 
betreffen roken, overgewicht, stress, 

hoge bloeddruk, gebrek aan beweging en 
slechte eetgewoonten. Mangosteen ver-
laagt bloedsuikers en cholesterolniveaus 
aanzienlijk, terwijl het tegelijkertijd de 
trek vermindert wat tot gewichtverlies 
leidt, wat op haar beurt de schade aan 
aderen vermindert en hen beschermt 
tegen aderverkalking (het zusje van athe-
rosclerose).

Regelmatig gebruik van Mangosteen 
kan de verspreiding en ernst van in-
fecties verminderen en ontstekingen in 
het plaque in de aderen die tot hart-
aanvallen en beroertes kunnen leiden, 
voorkomen. Samengevat versterkt de 
Manogsteen het cardiovasculair systeem 
door haar ontstekingsremmende en anti-
oxidante eigenschappen.

Mangosteen en Allergische Slijmvliesontsteking
(Allergieën)
In Amerika is allergische slijmvliesontste-
king de zesde meest voorkomende chroni-
sche ziekte. In combinatie met cognitieve 
en psychomotorische beschadiging kan het 
leiden tot serieuze sinusinfecties, hoofdpij-
nen, geïrriteerdheid en slaapgebrek. Normale 
symptomen zijn niesen, jeuk en waterige na-
sale afscheiding. Aangenomen wordt dat de 
oorzaak van allergische slijmvliesontsteking 
het resultaat is van luchtvervuiling, schim-
mels en schimmelvormige pollen, gecombi-
neerd met het verlies van natuurlijke 

weerstand door gebrek aan blootstelling inde 
kinderjaren, een periode waarin de natuur-
lijke weerstand wordt ontwikkeld.

De anti-microbe eigenschappen van 
Mangosteen kunnen behulpzaam blijken 
in de vermindering van besmettelijke 
complicaties van deze ziekte. Mangosteen 
heeft daarnaast krachtige ontstekingsrem-
mende effecten tentoongespreid die zich 
krachtiger betonen dan andere ontste-
kingsremmers.

Mangosteen en Astma
Astma is een chronische ontstekingsziekte 
van de kleinere luchtwegen van de longen. 
De huidige theorie is dat zowel genetische 
als omgevingsfactoren een rol spelen in de 
oorzaak ervan. Astma kan zich op iedere 
leeftijd ontwikkelen, maar de helft van de 
gevallen doen zich in de kinderjaren voor. 
De overige gevallen ontwikkelen zich 
normaliter voor het 40-ste levensjaar. Astma 
doet zich zelden na het 50ste levensjaar voor. 
Familieleden van astmapatiënten hebben een 
grotere kans astma te ontwikkelen, hoewel 
luchtvervuiling, rook of virusinfecties van de

luchtwegen de belangrijkste oorzaken zijn.
De xanthonen in de Mangosteen zijn 
krachtige ontstekingsremmers die alle 
kwaliteiten bezitten die leiden tot een ver-
mindering van het aantal virale infecties 
bij mensen. De erg krachtige antioxidanten 
helpen de schade door vrije radicalen, ver-
oorzaakt door luchtvervuiling, te bestrijden. 
Feit is dat de xanthonen in de Mangosteen 
de ideale agenten zijn voor alle vier de 
pathologieën: infectie, ontsteking, schade 
door vrije radicalen en allergische reacties.

Mangosteen en Fibromyalgie
Fibromyalgie is een aandoening die geka-
raktiseerd wordt door chronische spier- en 
botpijnen die zich wijd verspreiden (beide 
zijden van het lichaam en onder en boven het 
middel). De pijn gaat gepaard met vermoeid-
heid en gevoelige plekken op spieren. De 
pijn van fibromyalgie lijkt op de “branden-
de” pijn bij neurologische ziektes. Onder de 
patiënten zijn slaapproblemen heel gewoon.

De oorzaak van fybromyalgie is onbekend, 
maar betrokken factoren zijn het chronisch 
vermoeidheidssyndroom, HIV infectie,

shock of emotioneel trauma, grieperig-
heid, bacteriële infectie (zoals de ziekte van 
Lyme) en steroïde medicijnen.

De xanthonen in de Mangosteen zijn in 
staat om de normale, herstellende nacht-
rust terug te brengen. De ontstekingsrem-
mende agent in de Mangosteenvrucht 
werkt effectief om de pijn, vermoeidheid 
en spiergevoeligheid waarmee fibromy-
algie gepaard gaat, te verlichten. Van 
Mangosteen is bekend dat zij volledige of 
gedeeltelijke verlichting brengt in meer 
dan 60% van de gevallen.

Copyright © 2006 Sweeney Associations. Alle rechten voorbehouden. The Doctor’s Choice is uitsluitend ter informatie en educatie bedoeld. Artikelen uit deze nieuwsbrief mogen niet gekopieerd en doorgegeven worden aan andere geïnteresseerde 
partijen. Het is niet als medisch advies bedoeld, noch voor de behandeling, genezing, diagnose of vermindering van ee
en gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van Sweeney Associates. The Doctor’s Choice is eigendom van Sweeney Associates. De visies en meningen waaraan in The Doctor’s Choice uitdrukking wordt gegeven zijn die 
van de auteurs en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van Sweeney Associates, de uitgever. Mensen met mogelijk serieuze medische aandoeningen dienen een arts te raadplegen.



Het Perfecte Recept voor een Goede Gezondheid en Gemoedsrust

    

meest populaire medicijnen zoals Ce-
lebrex, Lipitor en Prozac.Het veront-
rustte mij omdat ik wist dat er voor 
de meeste van de patiënten die deze 
medicijnen gebruikten, een natuur-
lijke alternatieve therapie was die 
hen niet de schadelijke bijwerkingen 
zou geven. Toen ik kennis maakte 
met de Mangosteen Juice en de 
wetenschappelijke gegevens, wist ik 
meteen dat het verschil zou maken 
in mijn leven en dat van anderen.

Ik heb al jaren last van hoofdpijn. Ik

lijk de resultaten. Geen ochtendlijke 
hoofdpijn meer.

Sandi, mijn vrouw, heeft al 25 jaar 
migraine. 3 van iedere tien tot twaalf 
dagen lag zij volledig plat. Ik liet haar 
ieder nieuw medicijn tegen migraine 
proberen en geen van deze bracht haar 
verlichting. Ook zij begon in november 
2002 met het drinken van Mangosteen 
Juice en na ongeveer 3 maanden be-
merkte zij een geleidelijke verbetering.
Zij heeft nu 18 maanden geen migrai-
neaanval gehad - na 25 jaar.

rol had. Daarnaast werd een bio-
marker test gedaan om het risico op 
een beroerte of hartaanval te be-
palen, C-Reactief Proteïne. Sandi’s 
score was 7.1, de hoogste die de arts 
ooit had gezien. Zij veranderde niets, 
maar voegde Mangosteen Juice toe. 
Een jaar later bleek uit dezelfde test dat 
zij niet langer insuline-resistent was, 
dat haar goede cholesterol omhoog was 
gegaan, haar slechte cholesterol was 
verbeterd en haar C-Reactief Proteïne 
was gezakt naar 0.3. Dat is verbazing-
wekkend!

Ed Cohen, R.Ph.

Ik ben nu 43 jaar apotheker, geregi-
streerd in 3 staten: Arizona, Penn-
sylvania en Nevada. Ik verstrekte 
medicijnen waarvan ik de enorme 
bijwerkingen kende, bijvoorbeeld de 

 werd om ongeveer 04.30 uur ‘s mor-
gens wakker met hofdpijn en nam dan 
twee Fiorinal tabletten in en ging weer 
liggen. Dit verlichtte de hoofdpijn 
en ik kon pijnvrij naar mijn werk. In 
november 2002 begon ik Mangosteen 
Juice te drinken en voelde onmiddel-

Toen haar hoofdpijnen het ergst waren, 
is er een hersenscan gedaan om zeker 
te stellen dat het geen hersentumor 
was. Haar bloed werd onderzocht en 
vastgesteld werd dat zij nu insuline-
resistent was en een te hoog choleste-

De Mangosteen Juice heeft ons beider 
leven veranderd. Ik ben nu gestopt als 
apotheker en zal al mijn tijd besteden 
aan het roemen van de Mangosteen 
Juice.

Mangosteen Juice Heilzaam bij Veel Uitdagingen in Gezondheid
Onderstaand enkele van de aandoenin-
gen waarbij Mangosteen Juice heil-
zaam is gebleken.

* ADD (Attention Deficit Disorder) en
  ADHD (Attention Deficit Hyperacti-
  vity Disorder)
* Allergieën
* Alzheimer
* Autisme
* Maag(slijmvlies)ontsteking
* Darmontsteking

* Carpaal Tunnel Syndroom
* Hart- en vaatziekte
* Depressie
* Eczeem
* Epstein-Barr
* Chronische vermoeidheid
* Astma
* Fibromyalgie
* Anti-tumor en Kankerpreventie
* Type I en Type II Diabetes
* Migraine
* Hepatitis C

* Peripherale Neuropathie
* Lupus
* Menopauze
* Pijn veroorzakende Zenuwbeschadi-
  ging
* Multiple Sclerosse
* Parkinson
* Premenstrueel Syndroom (PMS)
* Prostaataandoeningen
* Artritis
* Tandvleesproblemen
* Ziekte van Chron
* Parasieten

Hoewel Mangosteen Juice heilzaam 
is gebleken voor deze aandoeningen, 
wordt iedereen aanbevolen het te 
gebruiken als preventieve maatregel 
om het risico te helpen verminderen 
één van deze aandoeningen te krij-
gen. Aangenomen wordt tevens dat er 
andere aandoeningen zijn die zouden 
kunnen verbeteren door Mangosteen 
Juice toe te voegen aan de dagelijkse 
inname van voedingssupplementen.

Van Skeptisch naar Enthousiast
Ik heb gedurende 
de laatste 8 maan-
den de voordelen 
van het gebruik 
van de Mangos-
teen persoonlijk 
onderzocht; mijn 
houding is van 
skeptisch naar 
enthousiast gegaan. 
Mijn betrokkenheid 

Dr. Karl Anderson
D.D.S., M.S.

dagelijkse metgezel. Toen ik het we-
tenschappelijk onderzoek zag dat 
bevestigde dat het Mango-steenextract 
rijk is in Cox2 remmers, betrokken bij 
pijnbestrijding, besloot ik mijn dagelijks 
gebruik van Vioxx of Celebrex, bei-
den Cox2 remmers, te vervangen voor 
de aanbevolen 60ml dosering van de 
Mango-steen Juice. Een citaat van Dr. 
Templeman M.D. (Templeman 2003) 
verwoordt exact mijn gevoel: “Waarom 

bij de Mangosteen is verschoven van 
persoonlijk gebruik naar de promotie van 
dit unieke extract bij de behandeling van 
mijn patiënten.

Mijn grote tandartspraktijk is gericht op 
tandimplantaten (tandvervanging) en 
tandheelkunde onder verdoving (slaap). 
Ik ben in het bezit van verscheidene 
gespecialiseerde diploma’s inclusief 
een specialisatie in perio-dontologie, de 
behandeling van tandvleesproblemen. 
Ik kan niet voor andere professioneel 
beoefenaars spreken, maar persoonlijk 
een alternatieve benadering van behan-
deling aanbevelen, draagt voor mij als 
professioneel, wetenschappelijk opgeleid 
tandarts een enorm risico met zich mee. 
Ik moet wetenschappelijk bewijs van 
de effectiviteit hebben omdat ik om het 
welzijn van mijn patiënten geef voordat 
ik een dergelijk supplement voorstel.

Door een rugblessure van 15 jaar gele-
den was de pijn van osteoartritis mijn

zou iemand een medicijn gebruiken-
wanneer hetzelfde effect gevonden kan 
worden in een natuurlijk voedingsmid-
del?”
De Mangosteen is een vrucht waarvan 
geen bijwerkingen bekend zijn. Het 
gebruik van de meest onschuldige medi-
cijnen gedurendelangere tijd draagt een 
aanmerkelijke kans op bijwerkingen in 
zich. Een artikel dat gepubliceerd is in 
het New England Journal of Medicine 
stelt: “Alleen ontstekingsremmende me-
dicijnen (op recept en bij drogist waaron-
der Advil®, Motrin®, Aleve®, Ordus®, 
Aspirine en meer dan 20 andere) ver-
oorzaken in Amerika meer dan 16.500 
doden en meer dan 103.000 ziekenhuis-
opnames per jaar” (Wolfe 1999).

Mijn persoonlijke pijn verlichtte onmid-
dellijk. Waar ik niet op gerekend had, 
waren de subtiele effecten van een verbe-
terd uithoudingsvermogen en een betere 
nachtrust. Deze persoonlijke ervaringen 
leidden mij naar een uitgebreide zoek-

tocht naar gepubliceerde onderzoeken 
naar de Mangosteen Juice. Een zoekop-
dracht op Medline, een wereldwijde 
database van onderzoeksartikelen op het 
internet, naar Mangosteen en haar active 
onderdelen, xanthonen, werd uitgevoerd. 
Uitgebreid onderzoek toonde positieve 
resultaten bij vele laboratorium- en dier-
onderzoeken.
Mijn persoonlijke ervaring breidde 
zich uit naar mijn directe familie en 
goede vrienden, waarvan sommigen 
werkelijk verbazingwekkende resulta-
ten boekten. Mijn schoonmoeder had 
insuline-afhankelijke diabetes die niet 
onder controle was. Na een maand het 
product gebruikt te hebben, trok haar 
arts haar insuline-behandeling terug en 
verklaarde dat hij haar bloedsuikers in 
de afgelopen tien jaar niet zo laag en zo 
gecontroleerd had meegemaakt.
Mijn beste vriend, beroepsbeoefenaar 
in de gezondheidszorg en ook een scep-
ticus, zag zijn leverontsteking afnemen 
waarbij geen enkele levertest afwijkin-
gen vertoonde. Jarenlang leed hij aan 
door medicijnen veroorzaakte hepatitis. 
Zijn aandoening was niet tot stand ge-
komen door drugs van de straat, maar 
als bijwerking van medicijnen die hij 

voorgeschreven had gekregen vanwege 
een aandoening aan zijn hart. Zijn 
hartfunctie en bloedtests zijn genorma-
liseerd en zijn hartmedicatie is terugge-
bracht van tien naar twee. Hij verklaart 
dat hij zich gewoon “jonger voelt!”

Het voordeel van het veranderen van de 
reactie van de gastheer (patiënt) bij de 
behandeling van tandvleesproblemen 
zijn uitgebreid onderzocht. In leken-
termen: als we de reactie van het im-
muunsysteem van het lichaam kunnen 
verbeteren en de destructieve reactieme-
chanismes kunnen veranderen, kunnen 
we het resultaat van de behandeling van 
tandvleesproblemen verbeteren. Man-
gosteenextract of Juice kan mogelijk het 
immuunsysteem van het lichaam verster-
ken. Dit gebied zal verder onderzocht 
worden daar mijn gebruik van de Juice 
bij geselecteerde patiënten en patiënten-
groepen voortduurt.

Veel patiënten gebruiken liever een 
alternatief, natuurlijk product dan 
gesynthetiseerde medicijnen. Ik ben 
ontzettend enthousiast over de Mango-
steen Juice en haar positieve voordelen 
voor mijn patiënten.

De beweringen in deze nieuwsbrief zijn niet door de Food and Drug Administration beoordeeld. Dit 
product is niet bedoeld om diagnoses te stellen of enige ziekte te behandelen, genezen of voorkomen. 
Deze informatie is uitsluitend educatief bedoeld. Het mag niet worden beschouwd als medisch advies 
of vervanging van professionele diensten. Alle informatie is algemeen, niet specifiek voor individuen. 
Personen die medische klachten ervaren wordt aangeraden contact op te nemen met een arts.



Mangosteen Juice Is Meer Dan Uniek!
Dr. Sam Walters bekijkt de enorme hoeveelheid onderzoek naar de Mangosteenvrucht nauwkeurig

Vervolg van pagina 1.
Eén van de belangrijkste dingen die u voor 
uw immuunsysteem kunt doen, is preventie-
ve zorg, natuurlijk voedsel tot u nemen wat 
rijk is aan antioxidanten.
De Mangosteenvrucht is rijk aan antioxi-
danten.
Onderzoeken tonen aan dat voedsel met 
hoge niveaus in antioxidanten, betrokken 
van natuurlijke bronnen, voorzien in de 
beste resultaten om het lichaam te helpen 
ziekte te bestrijden.

De Mangosteen Juice is gemaakt van de 
hele Mangosteen - met al haar rijkdom aan 
xanthonen, en andere volledige vruchten rijk 
aan voedingsstoffen. De Mangosteen Juice 
is absoluut één van de beste producten ter 
wereld die voldoet aan dit criterium.

Onderzoek toont aan dat mensen die meer 
kleurrijk, plantaardig voedsel eten het 
minste risico lopen kanker te krijgen!

Statistieken laten zien dat kanker in de nabije 
toekomst in Amerika doodsoorzaak nummer 
één zal zijn. Over enige tijd zullen vier op de 
vijf mensen enige vorm van kanker ontwikke-
len. Een lang leven draait niet om wat u op dit 
moment doet; het draait om wat u tien jaar ge-
leden deed. Als we gezonder willen worden, 
gebeurt dat niet van vandaag op morgen. 
Het begint vandaag met de juiste verande-
ringen in levensstijl. Wat u vandaag doet, 
heeft morgen zijn uitwerking op u.

“Studies wijzen uit dat Xanthonen een positief effect hebben op bijna alle lichaams-
systemen,” zegt onderzoeker J. Frederic Templeman, M.D. “Van meer energie tot be-
scherming tegen de schade door vrije radicalen, Xanthonen bieden een breed scala 
voordelen.”
Xanthonen zijn enkele van de meest krachtige antioxidanten die in de natuur aangetroffen worden.

Dr. Templeman over de effectiviteit van behandeling met Mangosteen... Vervolg van pagina 1

Dr. Templeman Gebruikt Mangosteen 
Nu als Toegevoegde Therapie
“Als u het ermee eens bent dat ziekte gezien kan worden als een onbalans in het lichamelijk functioneren, als een 
verstoring van de zelfregulatie van het organisme, dan zou voedsel waarvan bekend is dat zij deze verstoorde func-
ties weer reguleren de aangewezen ingreep zijn bij ziekte.”

Mangosteen Juice wordt als toegevoegde therapie gebruikt bij de volgende aandoeningen

* Reumatische aandoeningen
* Degeneratieve ziektes
* Lupus erythematose
* Chronische pijn (inclusief Ischias
   en radiculaire syndromen)
* Peripherale neuropathie
* Migraine
* Maag- en darmzweren

* Diabetes
* Lichte tot ernstige depressiviteit
* Darmontsteking en de ziekte van
   Crohn
* Kanker
* Hart- en vaatziekte en hoge bloed-
   druk
* Stemmingswisselingen (PMS en 
   post- menopauze)

* Virale infecties
* Bacteriële infecties
* Fibrose van de blaas
* Mondzweren
* Schimmelinfecties
* Aambeien (d.m.v. gaasverband
   plaatselijk
* Psoriasis
* Ernstige allergische reacties

Aanvullende Observaties omtrent Gebruik Mangosteen
Ik ben mij er terdege van bewust dat veel 
aandoeningen niet naar tevredenheid worden 
behandeld met voorgeschreven medicijnen. 
Of artsen nu bereid zijn dit toe te geven 
tegenover hun patiënten of niet, zij weten dat 
dit waar is. Omdat ik geen natuurgenezer ben 
en mij goed kan vinden in het gebruik van 
een breed scala natuurlijke remedies, had ik 
voordat er een commercieel Mangosteenpre-
paraat op de markt kwam, weinig alternatie-
ven voor medicijnen op recept, daar waar het 
gaat om aanvullende voorschriften. Ik kan de 
opluchting die ik als arts ervaar niet beschrij-
ven, wetende dat er een veilig, effectief, na-
tuurlijk alternatief is dat ik kan inzetten bij de 
aandoeningen die ik net opgesomd heb. Voor 
degenen die dit lezen, kan het nuttig zijn om 
ook een lijst te hebben van enkele van de me-
dicijnen (voorgeschreven en via de drogist)

die ik voor mijn patiënten niet meer gebruik 
wanneer het Mangosteenextract hun functie 
overgenomen of overtroffen heeft.

Mijn doel met het beschikbaar stellen van 
deze lijsten is patiënten in staat te stellen voor 
zichzelf te evalueren of pharmaceutische 
of phytonutriënten ingezet zouden moeten 
worden om hun aandoening te behandelen. 
De hamvraag die ik stel is: “Waarom zou 
iemand überhaupt een medicijn gebruiken om 
hetzelfde effect te kunnen bereiken dat met 
voedsel bereikt kan worden?”

Mangosteen is voedsel. Er is een drank com-
mercieel beschikbaar die bij mijn patiënten 
therapeutische effecten tot stand heeft ge-
bracht (zonder de bijwerkingen van medicij-
nen) die rivaliseren met wat medicijnen 

kunnen doen. Stop niet met uw medicatie, 
maar voeg Mangosteen toe. Bij dit product 
hebben wij geen interacties gezien met medi-
cijnen. Vertel uw arts wat u heeft ervaren en 
vraag hem/haar opnieuw bloedonderzoek etc. 
te doen wanneer u de Mangosteen gedurende 
een redelijke termijn gebruikt heeft (1 -2 
maanden) om het effect dat de Mangosteen 
heeft gehad te kunnen bepalen. Verminder of 
stop vervolgens in overleg de medicijnen die 
door de Mangosteen overbodig zijn gewor-
den.

U zult versteld staan van de voordelen waarin 
het kan voorzien bij chronische ziektes bij 
een dagelijkse dosering van 30 tot 60ml voor 
de maaltijd, idealiter drie keer per dag. Voor 
preventie is 30ml per dag afdoende.

De functie van de volgende medicijnen (voorgeschreven of via drogist) wordt door 
Mangosteen overgenomen of overtroffen
* Nexium, Prevacid Aciphex en andere
   protonpompremmers (PPI)
* Zantac, Pepcid en andere maagzuurrem-
   mers
* Allegra, Zyrtec, Claritin, Clarinex en
   andere antihistamines
* Singulair
* Prednison
* Lotrisone, Topicort, Cutivate en andere
   plaatselijk aan te brengen corticosteroïden,
   gebruikt voor huidproblemen (eczeem,
   psorisasis, seborrhea)
* Valium, Xanax en andere lichte kalme-
   ringsmiddelen

* Tegretol, Neurontin en andere anti-elepti-
   sche medicatie wanneer aangewend voor
   het verlichten van chronische pijn
* Anusol en andere preparaten m.b.t. aam-
   beien
* Prozac, Zoloft, Paxil, Lexapro en andere
   antidepressiva wanneer aangewend voor
   dysthymia en paniekaanvallen
* Vicodin, Percocet, Duragesic pleisters,
   Methadon en andere narcotica wanneer in-
   gezet voor controle over chronische pijn
* Celebrex, Vioxx, Bextra, Naproxen,
   Arthrotec, Ibuprofen en andere ontste-

   kingsremmers gebruikt voor spier- en bot
   pijnen en controle over ontsteking of
   menstruatieklachten
* Ultram, Talwin en andere niet op opium
   gebaseerde pijnbestrijdingspreparaten
* Midrin, Fioricet, Imitrex, Amerge,
   Maxalt, Zomig en andere migrainebestrij
   dingspreparaten op basis van serotonine
* Lipitor, Zocor, Pravacol en andere lipide-
   verlagende agenten
* Valtrex voor herpesinfecties
* Aricept, Cognex en andere preparaten voor
   Alzheimer

Arts Vindt Verlichting 
Pijn in Mangosteen 
Juice
In mijn kinderjaren was ik altijd heel 
blij wanneer de Mangosteenvrucht 
twee keer per jaar op de markt kwam. 
Ik genoot van de heerlijke smaak van 
de vrucht en gooide de schil weg. Mijn 
grootmoeder was bijzonder slim en ge-
bruikte de afgedankte vruchtwand voor 
veel verschillende gezondheidsaspecten 
waaronder diarree, koorts, hoofdpijnen 

en een aantal an-
dere kwalen.

Ongeveer 15 jaar 
geleden raakte ik 
tijdens het wielren-
nen betrokken bij 
een ernstig onge-
luk. Ik was ernstig 

Armando V.
Deguzman, 
M.D.

verwond aan mijn 
gezicht, botten wa-
ren daarin gebro-
ken en daarnaast

waren mijn hals- en nekwervels en on-
derrug ernstig beschadigd. Na verloop 
van tijd kreeg ik problemen met serieuze 
traumatische artritis en compressiesyn-
droom in mijn rug. Ik moest Celebrex 
en Vioxx gebruiken tegen de pijn samen 
met enkele narcotica om te kunnen 
slapen.

Om de druk van mijn rug te ha-
len, stond er een operatie op de 
agenda, maar voordat het zover 
was, maakte ik kennis met de 
Mangosteen Juice. Ik begon met 
twee keer per dag 90ml. Na de 
eerste week op Mangosteen Juice 
hoefde ik de narcotica ‘s avonds 
niet meer in te nemen en na nog 
een week gebruikte ik geen enkel 
medicijn meer omdat ik pijnvrij 
was.

Ik vertel mijn patiënten over de 
Mangosteen Juice en ik heb ont-
dekt dat veel patiënten tijdens het 
gebruik van de Mangosteen Juice 
het gebruik van medicijnen kon-
den verminderen.

Met de enorme hoeveelheid wetenschap-
pelijk onderzoek die in de afgelopen 
twintig jaar uitgevoerd is naar de Man-
gosteenvrucht en de verbazingwekkende 
bevindingen die de wetenschappers 
bloot hebben gelegd omtrent de gezond-
heidsvoordelen van Mangosteen, denk 
ik dat de  Mangosteen Juice één van de 
belangrijkste natuurlijke producten is 
die op de markt zijn gebracht.
Ik moedig iedereen aan de Man-
gosteen Juice voor zichzelf te 
gaan gebruiken en zelf de enorme 
heilzame werking waarin deze 
vrucht kan voorzien, te realise-
ren.



                    SPECIALE BIJLAGE
               Artsen over het Supplement van hun Keuze

“Onze persoonlijke ervaringen met het gebruik van de Mangosteen Juice”

            De Dokter Gaf Mij Nog Drie Tot Zes Maanden
In september 2002 
werd bij mij darm-
kanker ontdekt. Na 
een ronde bestralin-
gen en chemothe-
rapie onderging ik 
in januari 2003 een 
operatie waarbij een 
deel van mijn darm-

Ik ging door met de chemotherapie en in 
augustus 2003 maakte ik via een vriend 
van mij kennis met Mangosteen Juice. 
Toen ik hoorde over de effectiviteit van 
xanthonen in de Mangosteenvrucht in het 
gevecht tegen verschillende soorten kan-
ker, besloot ik dit alternatief te proberen.

Ik begon met een fles Mangosteen Juice 
per dag en 3,5 liter water. Dit deed ik een-
entwintig dagen. Er stond een CAT-scan 
geplanned voor veertien dagen na de start 
van mijn programma. Op de scan waren 
vier van de vijf plekken in mijn lever niet 
langer waarneembaar.
Mijn arts was verrast en verzocht om 
een meer gedetailleerde MRI scan. Deze 
scan werd uitgevoerd en bevestigde dat er 
slechts één plek over was.

Toen stelde de arts voor om een PET scan 
te doen. De uitkomst hiervan bevestigde 
dezelfde resultaten als die van de CAT 
scan en de MRI. Er bleek slechts één plek 
over te zijn die tegen die tijd in omvang 
was afgenomen tot minder dan een centi-
meter

Ik maakte de 21 dagen vol voor wat het 
gebruik van de Mangosteen Juice betreft 
en besloot, vanwege de positieve resul-
taten, om het proces nog eens 21 dagen 
voort te zetten.

Ik gebruik nog steeds Mangosteen Juice. 
De hoeveelheid heb ik echter terugge-
bracht naar twee keer per dag 90ml. Ik 
geloof dat de xanthonen in de Mangosteen 
Juice (samen met de kracht van het gebed)  

verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen 
van de kanker in mijn lever.
In september 2005 ontving ik opnieuw de 
resultaten van mijn laatste CAT scan en 
er was geen enkele plek op mijn lever te 
vinden. Ik ben nu gestopt met de chemo-
therapie behandelingen.

Marty Gscheidmeier,
Minnesota - USAen werd verwijderd. Daarnaast kreeg ik 

een stoma.

Tijdens de operatie ontdekte men vijf 
plekken op mijn lever waar de kanker was 
uitgezaaid. Mij werd verteld dat opnieuw 
opereren geen optie was vanwege het 
aantal plekken op de lever. Ik werd verder 
behandeld met twee soorten chemothe-
rapie om de groei van de kanker tegen te 
gaan. De arts vertelde mij dat ik nog drie 
maanden te leven had  als ik geen chemo-
therapie onderging en ongeveer achtien 
maanden als ik dat wel deed.

Ernstige Verwondin-
gen Aanzienlijk
Verbeterd met Mango-
steen Juice

Ik ben 33 jaar en op mijn 
25ste vertelden artsen mij 
dat ik de ziekte van Crohn 
had. Door mij allerlei me-
dicijnen te geven, probeer-
den zij mij te helpen met de 
pijn en de ziekte te vertra-
gen. Uiteindelijk werd ik 
erg ziek van al

deze medicijnen en ik besloot dat het noodza-
kelijk was dat ik ermee zou stoppen.

In 2002 raakte ik betrokken bij een auto-onge-
luk, waarbij het voertuig zo’n 30 meter door 
de lucht vloog en vervolgens nog zo’n 10 
meter doorrolde. Mijn verloofde en ik zaten 
in het voertuig toen het vlam vatte. Mijn hart 
was ermee gestopt en mijn benen zaten vast 
doordat de versnellingsbak door de vloer was 
gekomen. Het lukte mijn verloofde mijn hart 
weer op gang te brengen door mij op mijn 
borst te stompen. Toen ik in het ziekenhuis 
kwam, werd mij verteld dat men niets voor mij 
kon doen, omdat mijn benen ernstig verbrijzeld 
waren en waarschijnlijk geamputeerd zouden 
moeten worden. Ik werd overgebracht naar een 
ander ziekenhuis waar men in staat was mijn 
benen weer in elkaar te zetten, maar men ver-
wachtte dat ik nooit meer zou kunnen lopen. Ik 
had meer dan 4 staven en 23 schroeven in het 
ene been en 1 staaf met 12 schroeven in het an-
dere. De pijnstillers die ik dagelijks nodig had 
tezamen met andere medicijnen, beschadigden 
mijn maag. Ik wilde niet meer leven. Door de 
schade aan mijn maag door de medicijnen was 
ik verschillende malen per week ziek.

Toen ik kennis maakte met de Mangosteen 
Juice, herstelde mijn maag; mijn ernstige 
artritis en depressie verbeterden en nu kan ik 
van iedere dag genieten zonder alle medicij-
nen die ik dagelijks nodig had.

Cody Buzzell
Minnesota - USA

Ik Gooide mijn Atritis-
medicatie de Deur uit

Ik heb meer dan 25 
jaar medicijnen ge-
bruikt voor artritis en 
het verbeterde niet, 
maar verslechterde 
juist. Daarom moest ik 
leren omgaan met din-

gen als vervangende knie-operaties, 
nekpijn en andere problemen. Ik ben 
voortdurend op zoek geweest naar 
nieuwe medicijnen en remedies die de 
pijn en het ongemak zouden kunnen 
verlichten zonder medicijnen op recept 
te hoeven gebruiken, waarover wij 
recentelijk ontdekten dat deze belang-
rijke bijwerkingen hebben. Ik gebruik-
te 50mg Vioxx per dag, wat ik ben 
gaan verlagen vanaf het moment dat ik 
Mangosteen Juice ging gebruiken.

Binnen 2 maanden was ik volledig van 
de Vioxx af en voelde me beter dan ik 
me in jaren gevoeld had, PIJNVRIJ. 
Ik wilde dit goede nieuws delen met 
iedereen die geïnteresseerd is in een 
betere gezondheid, want ik geloof dat 
het niet alleen degenen onder ons helpt 
die gedurende langere tijd lijden onder 
gezondheidsproblemen, maar dat het 
ook helpt om de ontwikkeling van 
ziektes in de toekomst te voorkomen.

Wally Meissner
Minnesota - USA

Migraine Verdwijnt Volledig met Mangosteen Juice
In de bovenbouw 
van de middel-
bare school werd 
bij mij migraine 
vastgesteld. Ik 
had altijd al lichte 
hoofdpijn gehad 
waar ik mee om

In maart 2004 gaf een vriend van mij 
me wat informatie over Mangosteen 
Juice. Mijn vriend wilde dat ik het ging 
proberen, maar ik was er nogal scep-
tisch over dat een vrucht in staat zou 
zijn mij te helpen met al mijn gezond-
heidsproblemen.

kon gaan met hulp van medicijnen die 
bij de drogist verkrijgbaar zijn, maar 
op een dag kon ik nauwelijks uit mijn 
ogen kijken en voelde mijn hoofd aan 
alsof het zou exploderen. Ik was duize-
lig, misselijk en toen viel ik flauw. Mijn 
arts zei dat ik een migraine aanval had.

Naast migraine heb ik altijd problemen 
met allergieën en oor- en sinusinfecties 
gehad. Het was normaal voor mij dat ik 
tenminste één keer per twee maanden 
bij mijn dokter kwam. Ik leek altijd wel 
iets te mankeren, mijn immuunsysteem 
functioneerde niet goed en uiteindelijk 
bereikte ik een punt waarop ik op mijn 
werk een doktersverklaring moest over-
leggen als ik één dag ziek was geweest. 
Ik raakte depressief omdat ik voortdu-
rend ziek leek te zijn.

Omdat ik zo regelmatig ziek was, stond 
mijn medicijnkastje vol met antibiotica 
en pijnstillers.

Vanaf het moment dat ik mijn eerste 
dosering Mangosteen Juice nam, 
heb ik nog één keer hoofdpijn gehad 
en dat was alleen maar omdat ik een 
aantal dagen zonder Juice zat.

Daarnaast heb ik geen oor- of sinus-
infectie meer gehad, zijn mijn aller-
gie-klachten verbeterd en heb ik mijn 
diabetesmedicatie gehalveerd. Ik voel 
me 150% beter. Ik heb meer ener-
gie, ik ben niet depressief en ik word 
niet ziek, ook niet als ik in de buurt 
ben van mensen die dat wel zijn. Ik 
hoef niet langer een doktersverklaring 
mee te brengen naar mijn werk en de 
Mangosteen Juice heeft mij een leven 
gegeven wat ik mij op mijn 55ste niet 
had kunnen voorstellen.

Fran Cleaver
Iowa - USA

Professional Ziet Dramatische Gezondheidsverbeteringen Bij Zijn Patiënten
Ik ben nu 18 jaar Chiro-
practor. Ik wil u graag 
iets vertellen dat mijn 
praktijk letterlijk heeft 
veranderd en dat mijn 
werk binnen 3 maanden 
vele malen leuker en 
lonender heeft ge-
maakt.   

van Chiropractie is preventie het belangrijkste 
doel.
Bij mijn patiënten die Mangosteen Juice gebrui-
ken heb ik in heel korte tijd dramatische resulta-
ten gezien in geval van artritis, gewrichtspijnen, 
fibromyalgie, astma, allergieën, diabetes, depres-
siviteit en slaapproblemen. Het is een natuurlijke 
ontstekingsremmer en supplement tegen kanker 
dat  ook helpt bij hartproblemen vanwege de hoge 

 en heeft 5 maanden geleden haar tweede heupver-
vangende operatie ondergaan. Na de operatie ging 
haar gezondheid rap achteruit, was zij aan huis en 
bijna aan bed gebonden. Ze had maagproblemen, 
rugpijn, geen energie en was depressief.

Na nog geen 3 maanden gebruik van de Mango-
steen Juice voelde zij zich FANTASTISCH! Ze 
ging zo goed vooruit dat de Thuiszorg werd 

Ik ben een groot aanhanger van het vertebrale 
subluxatie complex en van de gedachte dat bio-
structurele problemen een vitaal onder- deel zijn 
van de gezondheid van patiënten. Maar dat geldt 
ook voor de bio-chemische en voedingskundige 
component. Ik heb ontdekt dat het Mangosteen 
Juice extract een bijzonder effectieve aanvulling is 
op wat wij als Chiropractors doen. In de wereld 

concentratie antioxidanten in de vruchtwand van 
de Mangosteen. Het heeft letterlijk de hoogste, 
bekende concentratie anti-oxidanten en xanthonen 
(een natuurlijk plantonderdeel). Allemaal gevon-
den in een natuurlijke bron.

Veel van mijn patiënten boeken ongelofelijke re-
sultaten, net zoals mijn grootmoeder. Zij is 91 jaar

opgezegd en haar eigen huisarts belde me en vroeg 
mij “WAT heeft ze gebruikt?!?”
UPDATE: recent is zij 93 jaar geworden, is net 
terug van een 7-daagse cruise en ze voelt zich nog 
iedere dag beter!!!

Dr. Clay Suggs
Texas - USA



Mangosteen Juice Plaatselijk Gebruikt 
Brengt Verlichting bij Huidaandoeningen
Hi, mijn naam is Joe 
Hix. Ik drink Man-
gosteen Juice nu 3 
maanden. Ik ben zo 
enthousiast over dit 
product vanwege de 
resultaten die ik per-
soonlijk heb geboekt.

gehad, maar normaal gesproken zijn mijn 
voeten deze tijd van het  jaar volledig ontsto-
ken.

Ik heb ongeveer 6 maanden medicijnen voor 
mijn bloeddruk gebruikt. Het bracht mijn 
bloeddruk naar beneden, maar met de Mango-
steen Juice zakte het nog eens 7 - 10 punten. 

Ik heb veel problemen gehad met mijn benen. 
Ik ben eigenaar van een vrachtwagenbedrijf. 
Nadat ik in het weekend onderhoud heb 
gepleegd aan de wagens, kan ik op maandag-
morgen nauwelijks uit mijn bed komen. Vaak 
kon ik het helemaal niet of moest krukken 
gebruiken om de pijn wat te verlichten. Sinds 
ik de Mango-steen Juice gebruik is mijn ge-
wrichtspijn verdwenen. Mijn kinderen kunnen 
het niet geloven dat ik in staat ben om de trap 
op en af te rennen en mijn benen net zo hoog 
kan krijgen als zij!

Daarnaast had ik jarenlang uitslag op mijn 
voeten. Dat jeukte en ik krabde tot bloedens 
toe.  De huid is gescheurd en mijn voeten zijn 
erg pijnlijk. Niets heeft de uitslag volledig 
doen verdwijnen, tot ik Mangosteen Juice 
ontdekte.
Ik bracht het direct op de onderkant van mijn 
voeten aan zodra zij begonnen te jeuken. Het 
jeuken stopt. Ik heb enkele plekken uitslag

Mijn dokter kon het niet geloven.

Ik had een keer ‘s avonds een ongelofelijke 
oorpijn. De pijn straalde voortdurend uit 
langs de zijkant van mijn gezicht. Ik deed wat 
Mangosteen Juice op een wattenstaafje en in 
mijn oor. De zwelling verdween. Ik denk dat 
ik nog maar één keertje een pijnscheut heb 
gehad. Na enkele keren herhaling was de pijn 
verdwenen.

Mijn kinderen drinken het. Zij gebruiken het 
plaatselijk daar waar zij pijn hebben. Mijn 
zoon, die autistisch is, slaat nooit een dose-
ring over, omdat hij zich er beter bij voelt.

Ook mijn vrouw gebruikt de Juice. Haar heeft 
het geholpen met de pijn in haar enkels. Daar-
naast beschouwt zij het als een fantastisch 
preventief medicijn.

Joe Hix
Minnesota - USA

Mangosteen Maakt Einde aan Rit in Acht-
baan door Fibromyalgie
Bent u ooit ‘s mor-
gens wakker gewor-
den en niet in staat 
geweest uit bed te 
klimmen? Bent u ooit 
opgestaan alleen maar 
omdat de rand van het 
bed er was om u te

Ik begon met drie keer per dag 20ml. Dit 
had direct een positief effect op mijn slaap-
patroon. Ik sliep de hele nacht door, waardoor 
ik feitelijk met een uitgerust gevoel wak-
ker werd. Deze ervaring was mij volkomen 
vreemd, want ik was vergeten hoe het voelt 
om uitgerust wakker te worden. 

helpen, te ondersteunen en uzelf net dat zetje 
te kunnen geven? En eenmaal uit bed geen 
adem kunnen halen, omdat iedere vezel in uw 
lichaam pijn doet? Nou, ik wel! Ik heb 18 jaar 
lang te maken gehad met fybromyalgie. De 
achtbaan van pijn en frustratie heeft niet al-
leen effect op mij gehad, maar ook op alle ge-
zinsleden. In die jaren heb ik veel medicijnen 
en chemicaliën gebruikt en andere therapieën 
ondergaan om met de pijn om te kunnen gaan.

Maar ik heb nooit iets natuurlijks kunnen 
vinden dat effectief was, tot nu toe.
Met Mangosteen Juice heb ik geen last meer 
van de diepe en doordringende pijn en stijf-
heid die gepaard gaan met fybromyalgie.

Ik realiseerde me dat ik op dagen met meer 
ongemakken, ik mijn lichaam meer Juice  
moest geven.

Omdat ieder lichaam anders reageert op 
de natuurlijke kracht van deze Juice, voor 
welke aandoening u Mangosteen ook neemt, 
zult u het gebruik moeten aanpassen aan uw 
eigen behoefte.
Om pijnvrij te blijven met mijn fibromyalgie 
ga ik door met het routinematig gebruik van 
drie keer per dag 40ml, afhankelijk van mijn 
activiteiten.

Glenda Lessman
Nebraska - USA

Mangosteen Juice Ver-
licht Symptomen van 
Reumatoïde Artritis

Gedurende de 
laatste 8 en een half 
jaar vecht ik tegen 
reumatoïde artritis. 
Ik ben bij vier ver-
schillende reuma-
tologen geweest en 
heb vele verschil-
lende medijnen 
geprobeerd om 

simpelweg de dag door te kunnen komen. 
Ik heb door de jaren heen veel verschil-
lende symptomen ervaren: gewrichtspijn 
in handen, armen, rug, voeten, om er een 
paar te noemen.

De medicijnen die ik op dit moment 
gebruik, zijn: Foliumzuur, Relafin, Me-
thotrexate en Remicade. Remicade is een 
nieuw medicijn dat ik de laatste twee jaar 
gebruik. Dit krijg ik in ons plaatselijke 
ziekenhuis intraveneus toegediend. Dit 
duurt iedere 30 dagen ongeveer 3 uur. 
De medicatie werkt ongeveer 4 weken 
voordat ik voor herhaling moet. Per 
toedoening kost dit $ 2.700,=. Hiervan 
moet ik 20% zelf betalen wat neerkomt 
op $ 540,=. Daarnaast kosten de andere 
medijnen mij nog eens $ 100,=.

In september 2004 kwam ik via mijn 
man in aanraking met Mangosteen Jui-
ce. Op 1 oktober 1004 heb ik mijn laatste  
behandeling met Remicade gehad en 
heb deze behandeling daarna niet meer 
herhaald. Dat betekent dat ik deze be-
handeling 12 weken niet gehad heb. Nu 
gebruik ik Mangosteen Juice en heb de 
pijn die ik normaal gesproken had, echt 
niet meer ervaren. Afgezien van het feit 
dat ik verlost ben van de dagelijkse pijn 
heb ik veel meer energie.

Amy Fisher
Wisconsin - USA

Geen Enkele Vorm 
van Medische Behan-
delingen Verbeterde 
Mijn Gezondheid

 

Ik ben zo’n beetje 15 
jaar bezig geweest 
mijn gezondheid 
terug te krijgen. Ik 
heb dokters bezocht, 
vitaminen, kruiden en 
zelfs Chelatie The-
rapy geprobeerd. Ik 
heb duizenden dollars 

uitgegeven, maar het ging alleen maar 
slechter met me. Toen ik kennis maakte met 
Mangosteen Juice was ik een wrak. 

Doordat ik zo’n 40 jaar als automonteur op 
beton heb gestaan, deden mijn voeten zeer. 
Ik had een jeukende uitslag op mijn been die 
maar niet weg wilde gaan. Prostaatproble-
men, Angina en hoge bloeddruk. Ik had ook 
Fybromyalgie en kon mijn hoofd niet draaien 
zonder mijn lichaam te draaien. Hierdoor kon 
ik in mijn slaap niet op mijn zij liggen, waar-
door ik in feite geen nacht goed sliep. Mijn 
handen waren door Artritis zo stijf dat ik met 
geen van beide handen een vuist kon maken 
en ik moest polswikkels gebruiken voor mijn 
Carpaal Tunnel Syndroom.

Toen ik met Mangosteen Juice begon, 
merkte ik als eerste dat mijn jeukende uitslag 
na slechts drie dagen gebruik, zowel oraal 
als plaatselijk, verdwenen was. Het volgende 
dat verdween was mijn Ischias, samen met 
mijn rugpijn. Mijn voeten deden geen pijn 
meer, maar ik weet niet meer vanaf wan-
neer, want pijn merk je in feite alleen maar 
op wanneer het er is. Mijn gezichtsvermogen 
verbeterde en tegen de tijd dat ik mijn derde 
doosje Mangosteen Juice gebruikt had, kon 
ik mijn handen dicht krijgen. Samen met 
het Carpaal Tunnel Syndroom verbeterde 
mijn Fibromyalgie en ik kan mijn hoofd nu 
draaien en op mijn zij slapen. Mijn Angina 
is verdwenen en mijn bloeddruk is verbeterd.

Niet alles is volledig hersteld, maar het kostte 
me 68 jaar om in mijn voorgaande situatie te 
belandden en Mangosteen Juice gebruik ik 
nog maar een jaar. Mangosteen Juice heeft 
mij mijn leven terug gegeven.

Ken Niles
Minnesota - USA

Van Pijn en Recepten naar een Actief Leven 
om van te Genieten
In 1996 onderging ik 
een niertransplanta-
tie. In het jaar daarna 
werd bij mij hoge 
bloeddruk vastgesteld 
en kreeg ik Norvasc 
voorgeschreven. Ik 
kreeg ook ernstige 
gewrichtspijnen en ik

Mijn leven vertraagde tot kruipen en in plaats 
van mijn leven te leven, keek ik toe hoe het 
aan mij voorbij ging.
Toen gebeurde er in juni 2005 een wonder. 
Ik maakte via een vriend van mij kennis met 
Mangosteen Juice en mijn leven begon te 
ver-anderen. Ik begon met drie keer per dag 
20ml en binnen een week en het meeste van 
mijn ernstige pijnen zakte weg. Ik kan nu 

ontwikkelde een te hoog cholesterol. Ik ging 
naar mijn dokter die mij Lipitor voorschreef 
en zei dat ik op de leeftijd was om Artritis te 
krijgen en dat ik daar maar mee moest leven. 
Omdat ik nog maar 33 jaar was, wilde ik 
hem niet geloven, maar ik volgde zijn advies 
op en begon pijnstillers die je bij de drogist 
kunt krijgen in te nemen. Dit werd dagelijkse 
routine, maar de pijn werd alleen mar erger 
en tegen de herfst van 1997 was mijn pijn 
zo erg dat ik moeilijk kon slapen en een stok 
moest gebruik om te lopen. Ik gebruikte een 
handvol medicijnen, maar het ging nog 
steeds slechter met me. Toen besloot ik dat 
mijn leven te waardevol was en dat ik met de 
pijn zou moeten leren leven.

slapen als nooit tevoren. Na 3 weken Man-
gosteen Juice daalde mijn cholesterol met 62 
punten en mijn bloeddruk was weer normaal. 
Ik heb geen jicht meer en de problemen met 
mijn droge huid zijn verdwenen. Ik gebruik 
geen pijnstillers meer, niet van de drogist en 
niet op recept, en oog geen Lipitor, Norvasc, 
Allopurinal, Colchicine, Lasix of maagzuur-
remmers. Ik ben weer de actieve vader van 
twee kinderen en de echtgenoot die ik wil 
zijn. En mijn stok? Die is nu stof aan het 
verzamelen in plaats van mij.

John MacIntyre
Minnesota - USA

Patiënt Kankervrij Verklaard

   

In november 2003 
werd bij mij blaas-
kanker vastgesteld. 
De uroloog/chirurg 
zei dat als het zich 
beperkte tot de blaas 
en zich niet uitgebeid 
had naar de spier-
wand, hij een BCG-

zoek voor de operatie en verdoofde me om de 
biopsie te kunnen doen. Hij was zo opgewon-
den toen hij zag dat de binnenkant van de 
blaas vrij leek te zijn van kanker en zei dat 
we absoluut niet zouden opereren.

Na een volgende biopsie stelde hij vast dat 
het nog steeds in de spierwand zat en besloot 
dat hij misschien toch nog de BCG-behande-

behandeling (levend tuberculose-virus) zou 
proberen. Maar na een biopsie bleek dat het 
ook al in de spierwand van de blaas zat en hij 
besloot dat mijn blaas operatief verwijderd 
moest worden. Twee weken voordat mijn 
operatie plaats zou vinden, leidde de Heer ons 
naar Mangosteen Juice. Ik nam gedurende 
twee weken een fles Mangosteen Juice per 
dag en dronk dagelijks 4 liter gedistilleerd 
water. Ik vertelde mijn uroloog/chirurg over 
de Mangosteen Juice en vroeg hem of hij nog 
een biopsie wilde doen alvorens tot opere-
ren over te gaan. Hij zei dat hij daarin mee 
kon gaan, omdat hij tenslotte ook niet alle 
antwoorden had. Hij verrichte het vooronder-

ling wilde doen. Hij vroeg mij Mangosteen 
Juice te blijven gebruiken en na 3 maanden 
terug te komen. Ik heb toen de dosering 
terug gebracht naar een halve fles Mangos-
teen Juice per dag. Aan het einde van die 3 
maanden onderzocht hij mij, zette cellen op 
kweek en verklaarde mij kankervrij. Toen 
heb ik het gebruik van de Mangosteen Juice 
teruggebracht naar een onderhoudsdosering. 
Recent ben ik opnieuw onderzocht en ik ben 
nog steeds kankervrij.

Kenneth Peake
Iowa - USA


