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Saffraan is gedurende ten minste 4.000 jaar door 
de mens gebruikt voor de bestrijding van een breed 
scala van aandoeningen.

Een groot aantal onderzoeken, o.a. 
gepubliceerd door Science Direct 
(Elsevier) en het Amerikaanse Congres, 
wijzen in de richting van positieve 
effecten van Saffraan voor mensen die 
lijden aan onder meer depressies, 
geheugenverlies, hartproblemen, gezichtsproblemen 

(retina), menstruatiepijn, ontstekingen, overgewicht, 
problemen met het zenuwstelsel, erectieproblemen, 

bepaalde hartproblemen en zelfs enkele 
soorten kanker.
        De capsules van ABAC Holland 
B.V. bevatten uitsluitend Saffraan en 
géén vulstoffen. Met deze capsules 
geven wij u de gelegenheid de heilzame 
werking van Saffraan voor uw 

gezondheid zelf vast te stellen.

Saffraan als oplossing
De geschiedenis van 

Saffraan is al zeker 4.000 jaar 
gedocumenteerd. Op de 
Griekse eilanden Kreta en 
Santorini werd reeds rond 
2.000 vóór Christus gewerkt 
met Saffraan om diverse 
lichamelijke problemen op te 
lossen. In Egypte werd in 
dezelfde periode Saffraan 
voorgeschreven door artsen 
voor het bestrijden van 
gynaecologische problemen.

Sindsdien hebben vele 
volkeren Saffraan benut voor 
hun gezondheid. Tijdens de 
pestepidemieën werd Saffraan 
ook gebruikt ter bescherming.

De afgelopen 30 jaar is 
Saffraan herontdekt. 
Honderden wetenschappelijke 
studies wijzen in de richting 
van Saffraan als een zeer sterk, 
natuurlijk middel dat de mens 
kan helpen bij het oplossen 
van een breed scala van 
aandoeningen.

De capsules zijn gevuld 
met 100% Saffraan zonder 
andere vulstoffen. U profiteert 
maximaal van de werking van 
het product dat u koopt.

De experts van het Noord-
Hollandse bedrijf ABAC Holland 
B.V. hebben zich de afgelopen 25 
jaar gespecialiseerd in het telen van 
de Crocus sativus bol en de uit deze 
bol jaarlijks in het late najaar 
tevoorschijn komende Saffraan.

De Crocus sativus is een 
buitenbeentje in haar eigen familie. 
Daar waar alle andere crocussen in het 
vroege voorjaar bloeien, komt de 
Crocus sativus bol juist in het late najaar 
tot bloei, doorgaans in november.

Daarmee zijn de wonderen nog 
niet geteld. In elke bloem zitten 
slechts 3 bloedrode stampers, de  
zogeheten stigma. Deze stampers zijn 

het magische, actieve bestanddeel dat 
in de bloem verborgen zit.

De bloemen worden geplukt in 
de ochtend, voordat de zon op de 
opengaande bloemen schijnt. Na het 
plukken moeten de stampers dezelfde 
dag nog uit de bloem verwijderd 
worden omdat ze direct op speciale 
wijze gedroogd moeten worden.

De experts van ABAC Holland 
B.V. hebben het gehele proces van 
bolveredeling, saffraanteelt tot aan de 
verwerking van het eindproduct 
zodanig verfijnd dat u in uw capsules 
de maximale werkingskracht van 
Saffraan terugvindt.

SAFFRAAN HEILZAAM VOOR LICHAAM EN GEEST

Saffraan: 100% natuurlijk
Een volledig natuurlijke oplossing om uw gezondheid te ondersteunen

Nieuwsbrief Saffraan
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Saffraan 100: Ter ondersteuning van een normale geestelijke balans
Uit vele studies blijkt dat een voedingssupplement met saffraan o.a.:
• Uw gemoedstoestand verbetert (bijv. bij stress of milde depressies)
• Uw hormoonhuishouding beter reguleert, waardoor stemmingswisselingen verminderen
• Nervositeit vermindert
• 'Eetbuien' doet afnemen, waardoor u uw gewicht beter onder controle kunt houden
• De vrouw ondersteunt bij de maandelijkse ongemakken
• Libido-verhogend werkt.
Dosering
Dagelijks tijdens of vlak na de maaltijd innemen. Dosering maximaal 3 per dag. Voorgeschreven dosering niet overschrijden.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedingssupplement is hiervoor geen 
vervanging.
Waarschuwing
Buiten bereik van kinderen houden. Bij zwangerschap of ziekte eerst uw huisarts raadplegen voordat u dit supplement inneemt.

Voedingswaarden per 100 gramVoedingswaarden per 100 gramVoedingswaarden per 100 gram
SaffraanSaffraanSaffraan

(Specerijen, saffraan)(Specerijen, saffraan)(Specerijen, saffraan)
Energie 310 kcal
Water 11.90 gram
Eiwitten 11.43 gram
Vetten 5.85 gram
Koolhydraten 65.37 gram

.........
Per 100 gram bevat saffraan de volgende MineralenPer 100 gram bevat saffraan de volgende MineralenPer 100 gram bevat saffraan de volgende Mineralen

Calcium 111.00 mg
IJzer 11.10 mg
Magnesium 264.00 mg
Fosfor 252.00 mg
Potassium 1724.00 mg
Natrium 148.00 mg
Zink 1.09 mg
Koper 0.33 mg
Mangaan 28.41 mg
Selenium 5.60 mcg

Per 100 gram bevat saffraan de volgende vitaminesPer 100 gram bevat saffraan de volgende vitaminesPer 100 gram bevat saffraan de volgende vitamines
Vitamine C 80.800 mg
Thiamine 0.115 mg
Riboflavine 0.267 mg
Niacine 1.460 mg
Panto Acid 0.000 mg
Vitamine B6 1.010 mcg
Vitamine B12 0.000 mcg
Vitamine A (RAE) 27.000 mcg_rae
Vitamine A (IU) 530.000 IU
Vitamine D 0.00 mcg
vitamine E 0.00 mg

Bron: USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 22 (2009)
Deze cijfers zijn enkel indicatief. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens van welke aard dan ook. De cijfers zijn gebaseerd op 
steekproeven. Voor meer info : usda.gov
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Referenties met betrekking tot onderzoeken naar o.a. depressie vindt u op www.crocussativus.eu
Disclaimer
De beweringen, informatie en producten die worden genoemd op onze site, in dit schrijven of welke andere publicatie dan ook  –  m.b.t. het vraagstuk 
“Hoe veilig van psycho-actieve medicijnen af te komen” – zijn niet geëvalueerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration en zijn niet van 
overheidswege goedgekeurd om een ziekte vast te stellen, te behandelen, te genezen of te voorkomen. De informatie omtrent dit onderwerp en andere 
onderwerpen die wordt verschaft in al onze publicatie-uitingen is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld als vervanging van 
het advies van uw arts. U moet de door ons verschafte informatie niet gebruiken voor het diagnosticeren of behandelen van enig medisch probleem of 
het voorschrijven van enig medicijn of enige behandeling. Neem contact op met een arts voordat u begint met een programma met een dieet, 
beweging of voedingssupplementen, voordat u medicatie neemt of als u vermoedt dat u wellicht een gezondheidsprobleem heeft.

Bijsluiter	  bij	  Saffraan-‐100	  producten
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