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Wat zijn acaibessen? 
 
 
 
 
De acaibes krijgt in België en in Nederland steeds 
meer naamsbekendheid, maar er zijn nog maar 
weinigen, die de geheimen achter de acaibes kennen. 
De acaibes wordt al eeuwenlang gebruikt door de 
bevolking in Brazilië.  

 
De acaibes ziet eruit als een rond 
klein besje, dat een zwartpaarse 
kleur heeft, die vergeleken kan 
worden met de kleur van een blauwe 
druif, maar dan in een kleinere 
uitvoering. Er zit een grote pit in de 
acaibes en het is een sappige bes.  

 
Deze typische bessen worden gevonden in 
palmbomen, die hoogtes van wel bijna dertig meter 
kunnen bereiken en voornamelijk voorkomen in het 
Amazonegebied. Hier wordt de acaibes zelfs speciaal 
gekweekt.  
 
De bes groeit net als een banaan in een tros en elk 
palmboon kan een variërend aantal trossen leveren 
tussen de drie en de acht. In Amerika is de acaibes 
populair geworden bij talloze diëten. Dat komt onder 
meer doordat de acaibes als antioxidant bekend 
staat.  
 
De acaibes is een gezonde fruitsoort en bevat onder 
meer proteïne, omegavetten, aminozuur, elektrolyten 
en belangrijke vitaminen zoals vitamine A, vitamine B1 
en vitamine E.  
 
De acaibes heeft een positieve invloed op de 
gezondheid en is effectief bij onder meer slapeloosheid 
en huidproblemen en heeft een goede werking ten 
aanzien van de spijsvertering.  
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Ook voor problemen met seks kan de acaibes een 
prima hulpmiddel zijn.  
 
Aangezien er steeds meer mensen positieve verhalen 
horen over deze bes en er worden dan ook nieuwe 
ontdekkingen gedaan om de bes in te passen in het 
dagelijkse leven.  
 
Personen, die de acaibes inpassen in hun 
voedingspatroon, voelen zich gezonder en hebben 
bovendien veel meer energie. Er zijn zelfs 
onderzoekers die aan de hand van wetenschappelijk 
onderzoek hebben aangetoond dat acaibessen in staat 
zijn om leukemiecellen te beïnvloeden.  
 
Tot op heden is er echter nog geen wetenschappelijk 
bewijs geleverd, dat de acaibes de ziekte kanker kan 
uitroeien. 
 
Verschillende onderzoeken hebben ervoor gezorgd dat 
de acaibes over de hele wereld inmiddels een 
belangrijke plaats heeft ingenomen.  
 
De acaibes is gewoon ook heerlijk om te eten en wordt 
dan ook verwerkt in de meest uiteenlopende 
gerechten. De acaibes wordt gebruikt bij desserts, 
maar ook in dieetproducten zoals ontbijtrepen, shakes 
en smoothies.  
 
Ook in vleesgerechten kan de acaibes prima verwerkt 
worden net als in visgerechten en voorgerechten. Wel 
opmerkelijk is het dat de bes niet direct na de oogst 
kan worden gebruikt, want de acai komt namelijk pas 
na de verwerking vrij uit de pulp.  
  
 
In de landen van het zuidelijk halfrond schijnen de 
drankjes en sappen met daarin acai al populairder 
geworden te zijn dan het drinken van melk.  
 
 
 

http://www.vetvrij.com/mdp


Copyright 2009 - 2013 Alle rechten v oorbehouden. – www.HetMentaleDieetPlan.com  
  

 
De bevolking in Zuid-Amerika is immers al tijden op de 
hoogte van de voedzaamheid en positieve effecten op 
de gezondheid, zoals het verkrijgen van meer energie 
en de hele dag zelfs alerter kunnen blijven dankzij de 
acai.  
 
De meest handige manier om aan producten met acai 
te komen is door deze online te bestellen. De vraag 
ernaar wordt steeds groter, maar het aanbod ook. Let 
bij het online bestellen wel op of het een authentiek 
product betreft met acai en dat het geen 
namaakproduct is. 
 
Met het succes van de acaibes zijn ook ontelbare 
websites gekomen die de wonderbes aanbieden.  
 
Jammer genoeg betreft het meestal namaakprodukten 
die noch de extracten, noch de krachtige antioxidanten 
bevatten die de acaibes bevat. 
 
Als leek is het dan ook bijna onmogelijk geworden om 
te weten te komen welke website nu het echte spul 
verkoopt, net zoals het haast onmogelijk is om online 
de ‘echte’ Viagra pil te vinden voor diegenen die er 
naar op zoek zijn. Meestal kom je van een kale reis 
thuis en heb je veel geld betaald voor suikertabletjes 
 
Ik heb voor jou het huiswerk gedaan en ik zal je straks 
vertellen waar je veilig de acaibes kan bestellen 
wanneer je dit wil uitproberen. 
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Terug in de tijd… 
 
 
 
 
 
De acaibes bestaat al sinds eeuwen, maar in 
de negentiende eeuw werd deze fantastische 
bes pas ontdekt in het westen. Stammen in 
Brazilië gebruiken de acaibes echter al veel 
langer en dan vooral vanwege de genezende 
mogelijkheden.  
 
De acaibes groeit in het regenwoud van de 
Amazone, waar de bes gekweekt en 
vervolgens ook geoogst wordt. Er zijn wel duizend verschillende 
soorten fruit en planten te vinden in de Amazone, maar de 
acaibes is wellicht het duurste soort.  
 
Dat komt vermoedelijk doordat pas ontdekt is dat de acaibes 
een uitstekende antioxidant is. Een groot deel van de 
stammen in het gebied van het regenwoud gebruiken de bes 
vanwege de helende werking en door de hoge voedingswaarde.  
 
De Shuar is een van de bekende stammen, die de bes al 
meerdere eeuwen gebruiken en daar kent de acaibes dan ook 
een traditie als medicijn. De medicijnman van de stam beschikt 
over een grote kennis ten aanzien van de acaibes en weet ook 
veel over de manier waarop de acaibes het beste gebruikt kan 
worden.  
 
Op het moment dat de acaibes vroeger is ontdekt, hebben de 
verschillende stammen in het Amazonegebied testen uitgevoerd 
om de eigenschappen te ontdekken. Op die wijze zijn er steeds 
meer bijzondere eigenschappen ontdekt, die in de huidige 
maatschappij uitstekend passen.  
 
Het verlagen van het cholesterolgehalte is daar een voorbeeld 
van net als de bevordering van een gezond hart en de 
behandeling tegen infecties. Naast de helende werking werd ook 
ontdekt, dat de bes de energie kon verhogen en bescherming 
en behandeling bood tegen ziekten. 
 
De bes, die op een afgelegen plek is ontdekt is zomaar ineens 
wereldberoemd geworden.  
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Dat werd mede veroorzaakt door de surfers aan de kust van 
Brazilië, die besloten om de bes in smoothies en drankjes te 
verwerken om zo een hoog energieniveau te kunnen krijgen.  
 
De trend was daarmee ingezet en verspreidde zich al snel over 
de rest van de wereld. Dat werd ook opgemerkt door 
wetenschappers, die de acaibes verder gingen onderzoeken. 
Tijdens de onderzoeken werd als snel de enorme potentie van 
de bes duidelijk.  
 
Naast antioxidanten, vitaminen en mogelijke kanker- 
bestrijdende bestandsdelen werd de bes ook interessant om in 
gerechten te verwerken.  
 
Er kwamen dan ook steeds meer bedrijven, die de acaibes in 
repen en snacks verwerkten om zo de energie te stimuleren en 
een hoge voedingswaarde te creëren.  
 
Ook restaurants zagen heil in de bes en gingen massaal gebruik 
maken van het bijzondere besje. De acaibes wordt nog altijd 
verwerkt in smoothies en shakes. Tegenwoordig is het ook 
mogelijk om de acaibes bij de drogisterij in capsulevorm aan te 
schaffen als een dieetsupplement.  
 
Waarschijnlijk zijn er nog veel meer nog niet gevonden 
eigenschappen van de acaibes, maar dat zal de toekomst zeker 
uitwijzen.  
 
De samenleving kan in elk geval een stuk gezonder worden 
indien de mensen besluiten de acaibes te gebruiken. De hoop is 
natuurlijk ook dat er nog meer eigenschappen worden ontdekt, 
die een natuurlijke medicatie kunnen vormen.  
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Is de acaibes wel gezond? 
 
 
 
 
 
In de lage landen raken steeds meer mensen bekend met de 
voordelen van de acaibes. De informatie over de bes wordt via 
anderen verkregen, die de goede ervaringen willen delen.  
 
Ook op internet is er steeds meer informatie over de acaibes te 
vinden, zodat een ieder er toegang tot kan krijgen.  
 
De acaibes komt voor in het Amazonegebied dat ook wel de 
Varzea Flooded Forest Region wordt genoemd. De acaibessen 
groeien in hoge palmbomen en vormt met de andere bessen 
een tros. De lokale bewoners zorgen ervoor, dat de bes geoogst 
wordt door in de palmbomen te klimmen en met kapmessen de 
takken met trossen los te hakken.  
 
Na de oogst worden de takken met de 
trossen naar de boot gebracht en 
worden ze in speciale bedrijven verder 
verwerkt. Momenteel is de acaibes ook 
in poedervorm en in een capsule 
verkrijgbaar om gewichtsverlies te 
bevorderen.  
 
De acaibes wordt echter ook nog steeds toegepast in sappen, 
die in Brazilië aan winkels en aan markten worden verkocht. 
Ook in de rest van de wereld is het product verwerkt in drankjes 
en smoothies.   
 
De acaibes is vooral populair doordat het beschouwd wordt als 
een van de nieuwe soorten superfood, dat vele voordelen kent. 
Er zijn echter niet veel mensen, die alle voordelen van de 
superbes kennen.  
 
Een van de belangrijkste voordelen is dat er energie wordt 
verkregen uit de acaibes, waardoor het uithoudingsvermogen 
wordt vergroot. Dit effect van de antioxidanten is niet het enige 
effect, want de bes heeft een veel grotere invloed en werking.  
 
Daarbij kan er gedacht worden aan ontgifting van het lichaam, 
scherpere concentratie, betere seksuele prestaties en de 
stimulerende invloed op het spijsverteringstelsel.  
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De acaibessen bevatten meerdere bestanddelen, die ervoor 
zorgen dat de bes tot de meest populaire fruitsoort is gaan 
behoren.  
 
Zo bevat de acaiabes zeker 3,5 keer meer anthociaan in 
vergelijking met de druiven, die voor rode wijn gebruikt 
worden. Dit bestanddeel kent een helende werking en is 
geschikt voor de behandeling van diabetische retinopathie en 
mastopathie.  
 
Daarnaast bevat de bes ook verschillende vitaminen zoals B1, 
B2, C, E en B3. Het aminozuurcomplex heeft in samenwerking 
met de mineralen weer een positief effect op het samentrekken 
van spieren.  
 
De helende voordelen zijn niet de enige reden waardoor de bes 
zo populair is geworden. Het is namelijk ook een belangrijk 
product, dat als een revolutionair dieetsupplement kan worden 
beschouwd.  
 
Er komen weinig suikers voor in de bes en een bes bevat meer 
proteïne dan er in een ei voorkomt.  
 
Verder zijn er de toename van energie en 
zorgen de vetzuren omega 6 en 9 ervoor dat het 
cholesterolgehalte op een gezond peil blijft.  
 
Dit is weer belangrijk voor de invloed op het 
cardiovasculaire systeem en natuurlijk ook voor 
de rest van het lichaam.  
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Zitten er werkelijk antioxidanten 
in de acaibes? 
 
 
 
  
 
 
De acaibes wordt over de hele wereld steeds meer bekend als 
een nieuw soort van superfruit, maar toch zijn er nog altijd 
aspecten van de acaibes, waar niet iedereen weet van heeft.  
 
De acaibes als voedingssupplement beschikt over fantastische 
eigenschappen en is daarnaast uiteraard ook een heel lekker 
sapje, dat ook nog eens erg voedzaam is.  
 
Een van de meest belangrijke voordelen van deze bes is de 
aanwezigheid van vele antioxidanten.  
 
Om de werking daarvan te begrijpen zal eerst uitgelegd worden 
wat antioxidanten nu precies zijn.  
 
Chemisch gezien kunnen antioxidanten gezien 
worden als een vertragende of voorkomende 
factor ten aanzien van het oxidatieproces van de 
andere moleculen. De oxidatie is niets meer of 
minder dan een chemische reactie van de 
elektronen, die de cellen kunnen beschadigingen 
als gevolg van het afgeven van vrije radicalen.  
 
De kettingreactie hiervan wordt echter gestopt door de 
antioxidanten en zullen deze vrije radicalen vernietigen.  
 
Oxidanten zijn weliswaar nodig en schadelijk, maar duidelijk is 
dat de dieren en planten over antioxidanten beschikken die de 
oxidanten kunnen vertragen, maar uiteindelijk niet kunnen 
verminderen.  
 
Oxiderende stress kan veroorzaakt worden door een te laag 
niveau van antioxidanten. Dat kan dan ook een rol spelen bij 
problemen zoals beroertes en de vele neuro-degeneratieve 
ziekten.  
 
Het is niet wetenschappelijk bewezen dat oxiderende stress 
deze ziekten kan veroorzaken, want dit zal nog uit onderzoeken 
moeten blijken.  
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Het is dus duidelijk dat antioxidanten van groot belang zijn, 
anderzijds is het niet mogelijk om de aanwezigheid objectief te 
meten in fruitsoorten en groenten.  
 
Er zijn enorm veel samenstellingen, die elk weer een andere 
reactie kunnen vertonen op reactieve soorten zuurstof.  
 
Onderzoekers maken in de huidige wetenschap gebruik van het 
zogenoemde ORAC systeem, waarmee de sterkte van 
antioxidanten gemeten kunnen worden.  
 
Ten aanzien van voedsel en in het bijzonder de acaibes, kunnen 
antioxidanten ook gebruikt worden als een soort van 
toevoeging. Door de conservering kan het bescherming bieden 
tegen het bederf van voedselproducten.  
 
De meeste mensen zijn ervan op de hoogte, dat het verpakken 
van etenswaren en het op een donkere plek bewaren een goede 
handelswijze is om het eten vers te kunnen bewaren. Voor de 
stofwisseling van het eten is het echter nodig dat er zuurstof is.  
 
Er zijn een aantal conserveringsmiddelen, die het eten vers 
houden en daarbij niet de gaststofwisseling tegenhouden. 
Oxidatie kan altijd voorkomen, maar het eten zal er wel langer 
vers door blijven.  
 
Oxidanten staan er bekend om onverzadigde vetten aan te 
trekken, waardoor het voedsel vies wordt. Er kan dan een 
verkleuring van het voedsel optreden of er zit een 
metaalachtige smaak aan. Het is dus belangrijk om oxidatie in 
vetrijk eten te voorkomen. Het komt vaak voor bij 
vleesproducten.  
 
Aangezien oxidatie ook vaak voorkomt bij groenten en 
fruitsoorten, worden deze veelal voorzien van zwavelbevattende 
antioxidanten. Het voedsel wordt daarna gedroogd aan de lucht, 
zodat het proces van rotting vertraagd kan worden. 
 
Aangezien antioxidanten een belangrijke rol spelen bij de 
vertraging van onder meer het verouderingsproces en van 
invloed is op het onderhoud van de belangrijke 
lichaamssystemen, raken steeds meer mensen geïnteresseerd 
in de soorten voedselproducten, waar veel antioxidanten 
inzitten.  
 
Dat geldt ook voor de interesse in de acaibes, waar veelal tien 
tot dertig keer meer anthocyaan in voorkomt als in bijvoorbeeld 
rode wijn.  
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Heeft de acaibes een geheim? 
 
 
 
 
 
 
De acaibes raakt bij steeds meer mensen 
bekend. Er zijn veel mensen, die dagelijks 
verhalen erover horen en dat nieuws weer 
verder vertellen. Er zijn zo veel voordelen 
aan de bes verbonden, dat de populariteit 
vanzelf toeneemt.  
 
Wat mensen niet altijd weten zijn de 
verborgen geheimen van de acaibes.  
 
Stammen in Brazilië zijn al generaties op de hoogte van de 
geheimen van de acaibes. De oogst vindt al eeuwen plaats en 
onderling uitgewisseld door heel het land.  
 
Het is nog niet eens zo lang gelegen, dat de acaibes buiten 
Brazilië bekendheid verkreeg en de voordelen over de hele 
wereld bekend raakten.  
 
Iedereen die de bes kent, zal op de hoogte zijn van de 
voordelen en feitjes. Zoals de energieverhogende werking 
en een verbetering van het uithoudingsvermogen. Ook zijn de 
‘Viagra effecten’ bij een aantal personen bekend.  
 
Dat geldt ook voor de wetenschap, dat de bes een positieve 
invloed heeft op de mentale gesteldheid, spijsvertering, 
cardiovasculaire functies en de bloedsomloop.  
 
Dan zijn de vitaminen nog niet eens genoemd. De minder 
bekende voordelen van de acaibes worden echter de verborgen 
geheimen genoemd.  
 
Een van die geheimen is het bestanddeel phytochemicaliën. 
Deze zorgen ervoor dat het fruitsoorten en planten mogelijk 
wordt gemaakt om in extreme omstandigheden te kunnen 
overleven, zoals slechte weersomstandigheden of 
insectenplagen.  
 
De verschillende bestanddelen vormen een samenstelling, die 
bescherming biedt in de vorm van antioxidanten.  
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Er zijn onderzoeken, die hebben aangetoond dat antioxidanten 
behulpzaam zijn in de strijd tegen kanker.  
 
De bes heeft bovendien een goede invloed op het vertragen van 
het verouderingsproces en op cardiovasculaire 
ziekteverschijnselen. 
 
De Franse Paradox is hier een voorbeeld van.  
 
De Fransen drinken veel wijn en eten erg vet. Deze ongezonde 
levensstijl laat echter een laag sterftecijfer zien ten aanzien van 
de cardiovasculaire ziekten in vergelijking met andere landen.  
 
Dat wordt veroorzaakt door de rode wijn. In 
de wijn zitten veel antioxidanten en dan 
vooral anthocyaan. Dat lijkt een positieve 
invloed te hebben op een levensstijl met een 
vet voedingspatroon en rookgewoonten.  
 
Mensen, die ouder worden merken 
bijvoorbeeld dat hun kwaaltjes minder worden en hun 
gezondheid juist verbeterd wordt door de antioxidanten.  
 
De chemische structuur van anthocyaan zorgt voor acht keer 
hogere potentie dan vitamine C, zoals in een glas wijn. Als de 
volumes naast elkaar worden gelegd, dan blijkt dat een acaibes 
zeker 3,5 keer meer anthocyaan bevat in vergelijking met wijn.  
 
Het beschermende element van dit bestanddeel zijn collageen 
en ontsteking. Hiermee worden de eiwitten geneutraliseerd en 
worden beschadigde eiwitten hersteld in de bloedvaten.  
 
Naast het gegeven dat anthocyaan meerdere behulpzame 
eigenschappen kent, zoals de bescherming, die geboden wordt 
tegen neurologische ziekten en het sterke optreden tegen 
arterisclerosis en bestrijdingsmiddel tegen suikerziekte is 
anthocyaan een van de zeer effectieve chemicaliën van de 
acaibes.  
 
De combinatie van anthocyaan en phytochemicaliën zorgen 
ervoor dat ze als verborgen geheimen de acaibes tot een 
superbes verheffen. Een superbes, die voor iedereen op deze 
wereld beschikbaar is.  
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Gezond of net ongezond voor het 
hart? 
 
 
 
 
 
Een groot deel van de wereldbevolking 
is inmiddels op de hoogte van de 
voordelen van de fantastische acaibes.  
 
Een van de minder bekende voordelen, 
maar wel heel belangrijk voordeel van 
de acaibes, is dat de bes behulpzaam 
kan zijn bij personen, die te kampen 
hebben met hartproblemen.  
 
Een van de meest belangrijke factoren ten aanzien van de 
hartproblemen is het cholesterolgehalte. Er sterven jaarlijks 
bijna een miljoenen mensen aan de gevolgen van  hartklachten 
in combinatie met een te hoog gehalte aan cholesterol.  
 
Het is dan ook logisch dat hieruit geconcludeerd kan worden, 
dat het onder controle kunnen houden en verbeteren van het 
cholesterolgehalte veel mensen op de wereld goed zou doen in 
de strijd voor het hanteren van een gezonde levensstijl. Daarbij 
speelt de acaibes een belangrijke rol.  
 
De verschillende samenstellingen in deze bijzondere bes zorgen 
voor een verlaging van de bloeddruk en van het 
cholesterolgehalte.  
 
Bovendien wordt het lichaam gestimuleerd door de 
antioxidanten.  
 
Iedereen, die regelmatig de aicabes zal gebruiken in welke 
vorm dan ook, heeft de mogelijkheid om het cholesterolgehalte 
te verlagen, dat de gezondheid van het hart natuurlijk ten 
goede komt. Niet alleen het cholesterolgehalte heeft baat bij de 
acaibes, want het fruit is ook nog eens rijk aan calcium.  
 
Dat betekent dat de impact van osteoporose op de botten sterk 
kan verminderen. De botten worden door het calcium zelfs 
sterker. Mensen die te maken hebben met een hoge bloeddruk 
krijgen vaak een calciumdieet voorgeschreven.  
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Naarmate er meer calcium wordt ingenomen zal de bloeddruk 
gaan dalen. Een hoge bloeddruk omlaag brengen is belangrijk 
om de druk op het hart te verminderen.  
 
De inname van calcium hoeft niet alleen uit melk of andere 
zuivelproducten te komen, dat weer een negatief effect heeft op 
het cholesterol, maar kan ook worden verkregen door te kiezen 
voor de acaibes.  
 
In de acaibes komt vitamine E in een hoge mate voor en wel 
twee keer zoveel als de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid voor 
deze vitamine. Vitamine E zorgt voor een herstel als er sprake 
is van beschadigd weefsel, maar biedt ook bescherming.  
 
De vezels in de bes zorgen voor een versneld proces in het 
darmstelsel en kan daarom een positieve invloed hebben op het 
voorkomen van darmkanker.  
 
Gebruikers van de acaibes kunnen gezonder leven en daarmee 
zichzelf beschermen tegen hartproblemen, huidproblemen en 
ander gezondheidsproblemen.  
 
De vezelrijke bes is goed voor een gezond lichaam en een 
gezond hart. Vezels zijn altijd goed voor een betere 
darmwerking en kunnen de darmen dan ook gezond houden, 
waardoor de kans op het krijgen van darmkanker wellicht 
kleiner wordt.  
 
Het gezond houden van het lichaam is belangrijk ten aanzien 
van het reguleren van de hartslag en voor het functioneren van 
de overige organen in het lichaam. 
 
Er zijn meerder voordelen dan alleen het energieopwekkende 
effect van de acaibes en de vele oxidanten. Nieuwe 
onderzoeken en experimenten naar het superfruit leiden er toe 
dat er dagelijks nieuwe ontdekkingen worden gedaan.  
 
Daarom is het ook verklaarbaar, dat de populariteit van de bes 
nog altijd toeneemt. Iedereen die zonder het nemen van 
rigoureuze maatregelen een stuk gezonder wil worden, kan 
besluiten producten van de acaibes te kopen.  
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Een vervangmiddel voor Viagra?! 
 
 
 
 
 
Degenen die ervaring hebben met de acaibes zijn al op de 
hoogte van alle voordelen.  
 
Maar er zijn ook nog een aantal minder bekende voordelen, die 
in het leven net het verschil kunnen maken.  
 
Het verborgen geheim van de acaibes is dat 
de bestanddelen van de bes als natuurlijke 
Viagra kunnen werken. De inwoners van 
Brazilië weten dat de bes energie en kracht 
geeft en dat de bes een positieve invloed 
heeft op het seksleven.  
 
Er werd iemand ooit door een dokter aangeraden om acaibes te 
nemen, nadat de dokter was verteld, dat er problemen waren 
met het krijgen van een baby. Niet verrassend, maar het werkte 
echt.  
 
Er zijn ook mensen, die de werking in deze zin niet beamen, 
maar dat komt natuurlijk doordat de acaibes op iedereen een 
andere werking kan hebben, want elk individu is verschillend. 
Daar kan wel rekening mee gehouden worden door van een 
juiste dosering gebruik te maken. 
 
De acaibes geeft een natuurlijke energie en extra kracht. Als je 
te moe bent om nog van een seksleven te kunnen spreken, dan 
is het tijd om aan de acaibes te denken.  
 
De bevolking in het Amazongebied kennen geen beter middel 
om het seksleven op te peppen als de acaibes. De lust naar 
seks wordt namelijk ook gestimuleerd, wat ook weer een 
positief effect heeft op de mentale toestand.  
 
Bovenstaande veronderstelling is niet wetenschappelijk 
onderbouwd, maar vele andere voordelen van de acaibes al wel. 
Logisch nadenkend zal de acaibes inderdaad een positief effect 
op het seksleven kunnen hebben.  
 
Er zijn meerdere mensen, die op reis zijn geweest naar Brazilië 
en daar van jongemannen, die de acaibes ter plekke verkopen,  
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hebben gehoord, dat het sap hun seksleven echt had beïnvloed 
in positieve zin.  
 
Ook de mannen, die te maken met problemen op dat gebied, 
konden na gebruik van het sap beamen, dat het seksleven 
verbeterd was.  
 
De acaibes beschikt over een hoge voedingswaarde met 
calcium, ijzer, vezels, koolhydraten en antioxidanten als 
bestanddelen en eigenschappen.  
 
Honderd mg bevat ongeveer driehonderd calorieën. Wie zijn 
energie wil verhogen kan voor de acaibes kiezen en wie 
problemen heeft met het krijgen van een kind kan er ook 
gebruik van maken.  
 
De acaibes wordt als een van de belangrijke onderdelen van 
voedselgroepen gezien in het gebied van de riviermond van de 
Amazone. Zeker de arme mensen in het gebied hebben 
voordeel van de acaibes door de hoge voedingswaarde.  
 
Een van de belangrijke steden in de Amazone is Belém, want 
dat is het centrum in de wereld van de acaibes.  
 
Belém is dan ook vooral bekend vanwege het fruit. De inwoners 
zeggen altijd ‘wie deze stad bezoekt, drinkt acai en zal blijven’.  
 
Het sap van de acaibes wordt meer gedronken dan melk.  
 
Dagelijks wordt er zeker meer dan tweehonderdduizend liter 
van gedronken, verdeeld over meer dan een miljoen mensen.  
 
Er zijn tal van factoren, die over de hele wereld miljoenen 
mensen hebben geholpen om het seksleven te verbeteren. Dit 
allemaal dankzij de vele voordelen en vele voedingsstoffen in 
het fruit.  
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Gezond oud worden met de 
acaibes? 
 
 
 
 
Een van de minder bekende voordelen, 
maar zeker prominent aanwezig in de 
eigenschappen en werking van de acaibes 
is het tegengaan en vertragen van het 
verouderingsproces.  
 
Ook al zijn er andere fruitsoorten, die 
daarvoor geschikt kunnen zijn, de acaibes springt er bovenuit 
op het gebied van het verouderingsproces.  
 
De acaibes beschikt over bestanddelen zoals specifieke 
mineralen, die minder vaak terug te zien zijn in andere 
voedselproducten.  
 
Bovendien beschikt de acaibes ook over aminozuren, waardoor 
regeneratie en spiersamentrekkingen ondersteund kunnen 
worden, om op die manier de afbraak van de huid tegen te 
werken.  
 
Een andere belangrijk aspect van het belemmeren van het 
verouderingsproces is de beschikking over vetzuren, die er in de 
acaibes te vinden zijn.  
 
Omega 3 visoliën en mono onverzadigde oliezuren bevinden 
zich in het celmembraan en dat zorgt voor flexibiliteit. Hierdoor 
is er weer een effect van neurotransmitters, hormonen en 
insulinereceptoren, die een goede werking hebben.  
 
Indien dit namelijk goed functioneert, dan zal het risico op 
ontsteking, dat oorzaak kan zijn van veroudering, lager worden 
of zelfs worden uitgesloten.  
 
Inmiddels heeft de bes al laten zien een uitstekende bron te zijn 
voor anhtocyaan, die behoren tot de invloedrijke antioxidanten 
en een prima circulatie beloven en waardoor de bloedvaten 
ontspannen. Bovendien worden daardoor bloedpropjes 
voorkomen net als artherosclerose.  
 
Er zijn zelfs positieve berichten te horen ten aanzien van 
kanker.  
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Bekend is ook dat de acaibessen beschikken over een grote 
hoeveelheid calcium en dat zorgt weer voor sterke botten en 
tanden, die normaal lijden onder het verouderingsproces.  
 
De huid is het belangrijkste orgaan in de relatie tot het 
verouderingsproces. Daarom is het ook zo belangrijk om de 
huid goed te verzorgen en gezond te late blijven, zodat het 
verouderingsproces vertraagd kan worden.  
 
De belangrijke vitaminen en mineralen die belangrijk zijn in de 
strijd tegen het ouder worden, komen voor in de acaibes. Het 
betreft hier onder andere vitamine E en vitamine C, maar ook 
mangaan, chroom, borium, koper en plantensterolen.  
 
De acaibes bevat daarnaast slechts een zeer beperkt aantal 
calorieën, is vezelrijk, bevat geen cholesterol en wel veel 
calcium. De krachtige antioxidanten in de acaibes, die 3,5 keer 
zo sterk aanwezig is als in de rode druif, tonen aan dat de 
acaibes in staat is om verschijnselen van ouderdom terug te 
draaien. 
 
De acaibes is verkrijgbaar in allerlei soorten producten, zowel in 
eetbare producten als niet eetbare producten. Er zijn 
schoonheidsspecialisten net als bedrijven, die erachter gekomen 
zijn dat de acaibes een geweldig product is, die in vele 
toepassingen gebruikt kan worden.  
 
De acaibes wordt dan ook gebruikt in producten om te voorzien 
in de wens van mensen die graag een jonger uitziend gezicht 
willen hebben. Er zijn dan ook shampoos, crème voor het 
lichaam, crème voor het gezicht en conditoners, waar de 
bestanddelen van de acaibes in verwerkt zijn.  
 
Ook is er acaiolie en acaipoeder, die veel gebruikt worden. 
Uiteraard is er ook een groot aanbod van 
voedingssupplementen van de acaibes.  
 
De fantastische voordelen en de antioxidanten maken van de 
acaibes een revolutionaire fruitsoort ten aanzien van het 
tegengaan van het verouderingsproces.  
 
Er zijn nog altijd wetenschappers bezig, die onderzoeken welke 
werkingen de acaibes nog meer kan hebben. Het is dan ook nog 
even afwachten welke voordelen de acaibes in de komende tijd 
of in de toekomstige jaren de wereld nog meer zal brengen.  
 
Wanneer jij en je familie dagelijks bepaalde vitaminen of multi-
vitaminen innemen dan kan het een goed idee zijn om over te 
schakelen naar de acaibes. 
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Dit omdat de acaibes, zoals hoger beschreven tal van gezonde 
en helende stoffen bevat en je alles dus aantreft in één enkel 
product. 
 
Uitgebreid onderzoek naar verschillende leveranciers en 
websites toont aan dat Pro-Healthy products  wereldwijd één 
van de meest betrouwbare bronnen zijn waar je het echte 
produkt krijgt aangeboden. Bovendien kan je een 
proefbestelling plaatsen waarbij je enkel de verzending betaalt. 
Pas wanneer je tevreden bent doe je de betaling. 
 

          http://www.WegMetDieKilos.com/acai.php 
 
Laat je niet enkel leiden door de prijs want tal van websites 
zullen de acaibes aanbieden aan prijzen die misschien 50% 
lager zijn. Het jammere is echter dat het dan waarschijnlijk een 
namaak variant betreft van de inmiddels wereldberoemde bes. 
(Koop dergelijke producten en vitaminen ook nooit in een supermarkt omdat het hier steevast 
goedkope ‘suikerpilletjes’ betreft ) 
 

Tot slot, in tegenstelling tot wat je vaak leest heb ik nergens in 
dit rapport uitdrukkelijk melding gemaakt dat de Acaibes een 
afslankmiddel is.  
 
Ondanks het feit dat vele gebruikers beweren dat ze 5 tot 7kg 
in een maand afslanken, zou ik de Acaibes in de eerste plaats 
willen voorstellen als een ideale multi-vitamine met 
krachtige antioxidanten en gezonde uitwerking voor het 
hele lichaam. 
 
Wat wel waar is, is het feit dat de Acaibes je metabolisme 
helpt te verhogen en hierdoor, naast alle andere gunstige 
eigenschappen, je helpt extra vet te verbranden.  
Het kan je dus wel helpen om sneller vet te verbranden. 
 
Een ‘wonderpil’ om af te slanken is het echter niet, want, ik 
neem aan dat je dit inmiddels reeds weet, die bestaat ook niet! 
 
Neem de acaibes voor wat ze waard is en waar ze goed voor is, 
dit is ruim meer dan voldoende. Een aanrader om in je 
dagelijks voedingspatroon op te nemen, voor het hele gezin. 

              Download het gratis receptenboek vandaag  
 
Gewoon doen dus! 
 
Katja Callens 
 
Dit werk is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier gekopieerd worden.  
Je mag dit rapport wel doorsturen naar je vrienden en kennissen op voorwaarde dat je het in zijn originele vorm bewaart. 

http://www.wegmetdiekilos.com/acai.php
http://www.wegmetdiekilos.com/acai.php
http://www.vetvrij.com/gratis-recepten-en-workouts-downloaden.html#mdp


Copyright 2009 - 2013. Alle rechten voorbehouden. – www.HetMentaleDieetPlan.com  
  

 

http://www.vetvrij.com/mdp


Copyright 2009 - 2013. Alle rechten voorbehouden. – www.HetMentaleDieetPlan.com  
  

 

http://www.vetvrij.com/gratis-recepten-en-workouts-downloaden.html#mdp

