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Preventieve gezondheidszorg en herstel na ziekte

V
oor elk product hecht ik veel waarde aan 
de kwaliteit, de opneembaarheid en de 
resultaten. De combinatie van deze drie 
waarden vond ik terug in twee produc-
ten van het bedrijf Rain International: 
Rain Soul en Rain Core. Dit zijn produc-
ten op basis van koudgeperste zaden 
in gebruiksvriendelijke verpakkingen. 
Zaden zijn als oorsprong en bron van het 
leven, vol vitaminen, mineralen en tal 
van belangrijke fytonutriënten. Zaden 
bevatten véél meer vitaminen, minera-
len, fytonutriënten en antioxiderend ver-
mogen dan het omringend vruchtweefsel.  

Rain Soul werd ontwikkeld om kinder-
kankerpatiënten, na hun chemokuur, er 
snel terug bovenop te helpen. Dit pro-
duct miste zijn doel niet en veel kin-
deren herstelden zeer snel. Het blijken 
zeer krachtige, natuurlijke producten. 

Rain Core is het tweede revolutionaire 
product van Rain International en bevat 
een aantal van de beste groenten en 
zaden ter wereld. Elk daarvan heeft een 
eigen klinische reputatie op het gebied 
van het verbeteren van onze gezondheid, 
zuivering en ontgifting en biedt bijna alle 
essentiële vitaminen en mineralen aan.

Wat zit er precies in de twee producten van Rain 
Soul en Rain Core?
Soul bevat de synergetische mix van zwarte komijn-, 
zwarte framboos- en chardonnay druivenzaad. De gezond-
heidsvoordelen van deze zaden zijn uitvoerig bestudeerd 
en zo effectief bevonden dat hun samenstellingen als 

natuurlijke geneesmiddelen worden gebruikt. 
Zwarte komijn werd al door Hippocrates, de grondlegger 
van de moderne geneeskunde en door Dioscorides, pio-
nier der geneeskunde en kruidenwetenschap gebruikt. Ze 
gebruikten het tegen eczeem, haaruitval, hoge bloeddruk, 
koorts, incontinentie, galstenen en verstopping. Nu wordt 
het ook gebruikt tegen diabetes en kanker. In 2014 had 
zwarte komijn al zes geneeskrachtige patenten (tegen dia-
betes, psoriasis, astma, allergieën, virale infecties,  versterking 
van het immuunsysteem en de remming van kankercellen.)
Zwarte frambozen bevatten uiterst krachtige atioxidanten 
en fytonutriënten die zelfs de strijd tegen kanker aangaan.
Chardonnay druivenzaden zijn ook al duizenden jaren 
gekend om hun geneeskrachtige werkingen en vooral 
gekend ter bescherming van hart-en vaatziekten. 
Rain Soul is tot op cellulair niveau getest op antioxidanten 
(door middel van onder meer de ORAC-waarden en vermindering 
in vrije radicalen),  anti-ontstekingen (onder meer TNF-a), anti-
aging (door middel van testen van levensduurte van cellen).
Bij de anti-agingtesten bleek de toename van de levens-
duurte van de cellen te zijn gestegen met maar liefst 62% 
en  de vrije radicalen verminderden met een factor 2,5.

Core bevat chlorofylline, aloë vera, spirulina, tarwegras, 
veenbeszaad, melkdistelzaad, boerenkool, zwarte komijn-
zaad, chlorella en paardenbloem. Uit testen bleek dat een 
portie Rain Core acht maal meer bescherming biedt dan de 
top-20 van fruit en groenten volgens het Ministerie van 
Landbouw van de VS.
Aloë Vera zit boordevol vitaminen en mineralen en bevat 
20 aminozuren! Het wordt al duizenden jaren gebruikt als 
medicinale plant voor de maag, darmen, lever, verhoging 
van de weerstand, ontgifting, tegen bacteriën, hoofdpij-
nen, (brand)wonden, bij kanker, voor de huid en voor een 
verbetering van het bloedsuikerspiegel.
Boerenkool zit vol antioxidanten, vitaminen en minera-
len. Het helpt vetten verbranden en is een geweldig gewas 

Meer dan 20 jaar geleden startte ik met het begeleiden van topsporters uit allerhande disciplines. 

Ikzelf behaalde in topsport ook wereldniveau in powerliften, deadlift en squat. Voeding was een 

uiterst belangrijk aspect om sportprestaties te ‘boosten’. Op een gegeven moment werd ik geconfron-

teerd met kanker in de familie. Ik specialiseerde me in het begeleiden van kankerpatiënten tijdens en 

na hun behandelingen. Ook hier werd snel duidelijk dat voeding en suppletie uiterst belangrijk zijn: 

zowel voor het genezingsproces als bij herstel. Plotseling kwam ik een geweldig product tegen, waarin 

tal van micronutriënten in hoge concentraties en van hoge kwaliteit, aanwezig bleken te zijn.
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tegen ontstekingen. Het draagt positief bij aan de strijd 
tegen kanker (voornamelijk blaaskanker, darmkanker, eierstok-
kanker, borstkanker en prostaatkanker).
Chlorella is een prima bron van vitaminen en mineralen 
(vooral ijzer en zink) en bevat veel hoogwaardige eiwitten, 
waaronder alle essentiële aminozuren. Chlorella wordt 
gebruikt voor het het verbeteren van het cardiovasculair sys-
teem (voornamelijk verlagen van cholesterol), om af te slanken, 
voor ontgifting (vooral van zware metalen), het verminderen 
van de nevenwerkingen van chemo en radiotherapie en tegen 
kanker (o.a. verhoging van de weerstand en NK-activiteit). Over 
chlorella als ontgifter en tegen kanker zijn zeer veel weten-
schappelijke studies en publicaties bekend.
Mariadistel of melkdistel wordt gebruikt bij galblaasproble-
men, om de cholesterol te verlagen en is vooral uitstekend 
voor de ontgifting van de lever (dankzij voornamelijk Silyma-
rine) en heeft sterke antioxidanten.
Paardenbloem wordt gebruikt bij nier- en galkwalen, wrat-
ten, ontstekingen, tegen artritis en is een uitstekende ont-
gifter voor de lever (vooral ook na gebruik van medicijnen).
Spirulina wordt voor zijn hoge concentratie aan vitaminen 
en mineralen gebruikt. Zo bevat heb bijvoorbeeld 26x meer 
calcium dan melk, zeer veel ijzer en B-vitaminen alsook vita-
mine C, selenium enz… Het heeft héél veel veelkrachtige 
antioxidanten (ORAC 24.000), veel hoogwaardige eiwitten, 
omega3-vetzuren en wordt ook veel gebruikt om te ontgiften 
(vooral van zware metalen). Spirulina zorgt voor een betere 
suikerspiegel, extra vetverbranding bij het sporten en is ook 
heilzaam voor de lever en hersenfunctie.
Tarwegras is een prima bron van vitaminen, mineralen en enzymen. 
Veenbeszaad wordt vaak gebruikt als ondersteuning van 
de nieren en bevat ook tal van antioxidanten, vitaminen, 
mineralen en fytonutriënten. In de oude volksgeneeskunde 
werden veenbessen al gebruikt om blaasontsteking voorko-
men. Verschillende wetenschappelijke studies bevestigen 
ondertussen kracht van veenbessen voor de blaas, waaronder 
het universiteit van Amsterdam. 
Zwart komijnzaad wordt ook het zwarte goud genoemd. Het 
is wetenschappelijk uitvoerig getest en erkend voor verschil-
lende geneeskrachtige aspecten (zie beschrijving “Soul”). 
Zwarte komijnzaad wordt net als andere zaden niet zo gemak-
kelijk door het lichaam opgenomen. Een koude persing, zeker 
volgens het procedé van “Rain international”, zorgt voor een 
prima opname van de waardevolle stoffen. d
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OPC PLATINUM

OPC’s of Oligomere Procyaniden zijn bijzondere plantenstoffen 
die een sterke celbeschermende werking uitoefenen, vooral 
ter hoogte van de vaten en de huid. OPC PLATINUM draagt 
daarom bij tot: 

• een vlotte circulatie
• lichte benen, in geval van een zwaar en vermoeid gevoel
• het behoud van een gezonde huid
• de bescherming tegen vrije radicalen

OPC PLATINUM 
van Mannavital is een weten-
schappelijk onderzocht extract 
van superieure kwaliteit uit de 
zeedenschors (OLIGOPIN®)

topper voor een vlotte doorstroming, lichte en
energieke benen en een stralend uiterlijk

Mannavital, voedingssupplementen van absolute 
topkwaliteit voor een doelgerichte aanpak

SOUL ORAC score
7.300 is door de USDA aanbevolen dagelijkse gemiddelde 
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) waarde van 
groenten en fruit in de Verenigde Staten. Het gerenno-
meerde, onafhankelijke Brunswick Labs heeft de ORAC score 
van SOUL op 8.990 gemeten. Een zakje met Soul verslaat 
dagelijks de aanbevolen groente- en fruitscore met 1.690.
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