
Wat is het actieve ingrediënt in Augmented NAC? 

Elke capsule (200 mg.) bevat het hooggezuiverde 
voedingssupplement N-acetylcysteïne (NAC). 

Hoe verschilt Augmented NAC van andere NAC-
supplementen?

Het verschil zit in het productieproces.

Dankzij een unieke en innovatieve technologie (H.I.T. - 
baanbrekend in de computationele biologie) verhoogt Augmented 
NAC, zoals aangetoond in laboratoriumexperimenten, de 
antioxiderende eigenschappen van de N-acetylcysteïne molecule 
en zijn vermogen om het giftige spike-eiwit te denatureren. Deze 
eigenschappen van NAC worden versterkt door de inductie van 
specifieke elektromagnetische signalen tijdens de verwerking van 
de capsule.

Hoe werkt Augmented NAC?

Augmented NAC is in staat de disulfidebruggen van het spikeiwit 
te verbreken, waardoor de bindingsplaats verandert en de interactie 
met de ACE-2 receptor en de intracellulaire signalering wordt 
verstoord. In-vitro ontkoppeling (met 20% tot 30%) van het spike-
eiwit van de ACE-2 receptor werd eveneens aangetoond door het 
versterken van de eigenschappen van NAC. Bovendien werd, 
eveneens in het laboratorium, gezien dat Augmented NAC in staat 
is vitamine C, vitamine D en homocysteïne langer te beschermen 
tegen oxidatieprocessen.

In welke vorm is Augmented NAC beschikbaar?

Augmented NAC is verkrijgbaar in capsules van 200mg elk, in een 
elegante donkere beschermende glazen verpakking met een 
aluminium dop. Elke verpakking bevat 90 capsules.

Moet het worden ingenomen in combinatie met de NAC 
armband?

Het wordt sterk aanbevolen om Augmented NAC in te nemen in 
combinatie met het gebruik van de NAC Armband. Als ze samen 
worden gebruikt, versterken ze maximaal de ontgiftende en 
antioxiderende effecten.

Kan Augmented NAC interfereren met andere medicijnen?

Het voedingssupplement N-Acetylcysteïne lijkt geen interferentie 
te veroorzaken met andere geneesmiddelen. Omdat Augmented 
NAC de expressie van the antioxidant effect van NAC verhoogt, 
kan het bij gebruik van andere supplementen met vergelijkbare 
functies nuttig zijn de hoeveelheden van deze laatste te 
verminderen.

Kun je Augmented NAC nemen als je al glutathion neemt?

Ja. Als u het aanvullend neemt, wordt de werking ervan versterkt.

Kunnen kinderen en pubers Augmented NAC nemen?

Ja, het kan ook door kinderen en pubers worden ingenomen, maar 
het is het beste om het advies in te vragen van een arts die 
vertrouwd is met de werking van N-Acetylcysteïne om de dosering 
aan te passen aan gewicht en leeftijd.

Dosering en tijdstip van inname

Augmented NAC wordt aanbevolen in doseringen van 200 mg - 2 
maal daags in te nemen 15 minuten voor de maaltijd. Het is altijd 
goed om het advies te vragen van een arts die bekend is met NAC 
om de dosering eventueel aan te passen aan de individuele 
pathofysiologische achtergrond.
Het wordt aanbevolen om Augmented NAC gedurende minstens 3 
maanden in te nemen, wat in periodes kan worden herhaald.

Kan Augmented NAC preventief worden ingenomen?

Ja, gezien de krachtige antioxidatieve effecten als gevolg van de 
verhoging door het gebruik van H.I.T.-technologie.
De aanbevolen dosering is 2 capsules per dag.

Is in gevallen van chronische ontsteking Augmented NAC 
aangewezen?

In chronische gevallen kan Augmented NAC nuttig zijn vanwege 
zijn antioxiderende functie.

Is bij duidelijke en/of geavanceerde pathologie of bij COVID-
vaccinschade Augmented NAC aangewezen?

Als de pathologie duidelijk is of zich in een geavanceerd stadium 
bevindt, zoals ook het geval is bij vaccinschade, en de auto-
immuunmechanismen inmiddels zijn vastgesteld, kan Augmented 
NAC, hoewel het geen resultaten kan garanderen, nuttig zijn 
vanwege de ontstekingsremmende effecten.

Kan het na lange tijd sinds de laatste COVID-vaccinatie nuttig 
zijn?

Ja, Augmented NAC is zelfs 1 jaar na vaccinatie nuttig om te 
profiteren van de effecten van een versterkte stof bij het tegengaan 
van het ontstaan van schade op lange termijn.

Hydratatie

Om maximaal voordeel te verkrijgen, is het essentieel om een 
hoge hydratatie van het lichaam te handhaven bij gebruik van de 
NAC armband en het innemen van Augmented NAC. In feite is 
water het element waardoor het signaal dat de ontgiftende en 
antioxiderende effecten van de N-acetylcysteïne molecule 
versterkt, reist en stabiel blijft.

BEVAT GEEN GLUTEN 
BEVAT GEEN LACTOSE

GESCHIKT VOOR 
VEGANISTEN

Waarschuwingen

De maximaal aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.
Buiten bereik van kinderen onder de drie jaar bewaren.
Voedingssupplementen mogen niet worden beschouwd als 
vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een 
gezonde levensstijl.
Niet toedienen aan kinderen jonger dan drie jaar.
Koel en droog bewaren.
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