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INTRODUCTIE 
Wat fijn dat je dit boek over plantmineralen, fulvinezuur en organisch 
gebonden elektrolyten hebt gedownload! 

De wereld om ons heen wordt complexer en giftiger. Letterlijk en  
figuurlijk, helaas. 

Meer dan ooit zijn we ons ervan bewust dat gezondheid kwetsbaar is. 
Daarom is het belangrijk om serieus aandacht te besteden hoe je je 
hiertegen te weer kunt stellen. 

Er wordt veel geschreven en gezegd over gezondheid en voeding. De 
één zegt dit en de ander dat. Niet zelden zijn de adviezen 
tegenstrijdig. Kom daar maar eens in om als goedgelovige consument. 

SMPL wil in deze chaos een baken zijn, een start- en eindpunt. Ons 
doel is gezondheid simpel te maken. Het gezonde verstand te 
gebruiken en terug te gaan naar de basis van gezonde voeding.  

Fulvinezuur uit plantmineralen is zó basaal en essentieel voor al het 
leven op aarde. Het was ooit, nog niet eens zo lang geleden, 
vanzelfsprekend aanwezig in onze bodem en in ons voedsel. 
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Helaas is de kwaliteit van onze bodem en onze voeding de laatste 72 
jaar enorm afgenomen. En het zal een tijd duren voor die met  
gezamenlijke inspanning weer op orde is. 

We vertellen je graag wat je eraan kunt doen om je lichaam toch goed 
te voeden, zonder heel ingewikkeld te doen. 

Omdat gezondheid -én liefde uiteraard- uiteindelijk het 
allerbelangrijkst is wat je hebt. En we op een missie zijn gezondheid 
weer eenvoudig te maken. 

Lidwien en Maarten 
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START BIJ HET BEGIN 
The Sound of Music zei het zo mooi. Begin with the very beginning. 
Laten we daarom eens beginnen met de bodem. We kunnen het niet 
mooier zeggen dan Peter Oosterhof met zijn Grondrede, uitgesproken 
tijdens Prinsjesdag 2020. We citeren hem graag: 

“In de grond onder onze voeten speelt zich een magisch spel af, dat 
we niet kunnen zien. Veel moois blijft voor ons verborgen. De grond 
waarop we ons voedsel produceren en waarop we met elkaar leven, is 
meer dan een bak met sediment. Het is een prachtig organisme. Maar 
we gaan er te ruig mee om. Ik wil jullie op deze mooie ochtend geen 
bak ellende voorschotelen, maar toch zet ik een aantal belangrijke 
feiten even op een rij. 
Een kwart van de broeikasgasemissies, dertig procent van de verzuring 
en 80 procent van de eutrofiëring, zijn het gevolg van ons 
voedselsysteem. 
Veertig procent van ons landoppervlak wereldwijd wordt gebruikt voor 
landbouw. Een belangrijk deel van het verlies aan biodiversiteit is het 
gevolg van de manier waarop we landbouw bedrijven. 95 procent van 
ons voedsel komt uit en van de bodem. De bodem speelt dus een 
centrale rol en is tegelijk de pineut. 
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Een derde van de bodem wereldwijd is gedegradeerd. Er zijn 
wetenschappers die voorspellen dat als we ons voedselsysteem niet 
anders gaan organiseren de hoeveelheid geschikte boerengrond in 
2050 nog maar een kwart zal zijn van wat het was in 1972. 

Andere wetenschappers schatten in dat het de natuur 1000 jaar kost 
om drie centimeter vruchtbare toplaag te creëren. Verandert er niets in 
hoe we met de bodem omgaan, dan kan dus over minder dan zestig 
jaar de gehele vruchtbare toplaag verdwenen zijn. Het spel dat we 
spelen is gevaarlijk. 

Door het fysiek kapotmaken van de bodem, door de afname van 
organische stof in de bodem, zoals door veelvuldig ploegen, door alle 
veranderingen en verstoringen, door erosie, door bodemafdekking, 
bodemvervuiling, bodemverdrukking en klimaatverandering, wordt het 
leven onder de grond steeds stiller. 

Maar het kan ook anders. Door de bodem weer op de eerste plaats te 
zetten. Wetenschapper Imke de Boer van de WUR pleit ervoor dat de 
draagkracht van de aarde de basis van de discussie wordt over 
duurzaamheid. En niet, zoals lang bepleit, het gelijkstellen van people, 
planet en profit. Hoe je het ook wendt of keert, zonder een gezonde 
planet zijn er geen gezonde people en is er ook geen profit. 
Zand is zand, klei is klei en veen is veen. Ook als je het diep ontwatert, 
zwaar bemest of uitput. Tot een bepaalde hoogte dan, want zo goed 
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als wij Nederlanders zijn in het maken van land waar eerder water 
was, hebben we ook bewezen dat we in staat zijn om dat land op 
bepaalde plekken vervolgens de lucht in te laten verdwijnen. Maar de 
bodem die er nog is, die kan weer bruisen van leven. Door te beginnen 
bij het begin. 
Op mijn eigen bedrijf, een melkveehouderij, vond ik het een 
openbaring te zien dat ik door biodiversiteit te creëren op mijn land 
en dus in mijn bodem, ook zonder kunstmest gras kan laten groeien. 
Heel anders dan mij ooit geleerd was. 

Op school leerde ik ingrijpen, maar niet begrijpen. Ik leerde toe te 
voegen… terwijl het weglaten zo veel meer brengt. Ik ben gestopt 
monoculturen te zaaien. Ik strooi geen kunstmest meer. Ik plant weer 
eens een boom. Ik laat de koeien in de wei. Ik zie de vooruitgang van 
de grond. Die blijkt vergevingsgezind te zijn. Er is nu zoiets moois 
gaande. De grond waarop mijn voorouders al boerden, hoop ik in 
goede staat af te leveren aan de volgende generatie… Een fundament 
voor een goed bestaan.” 

KORT GEZEGD, OP ZIJN SMPL’S: 

Een verarmde bodem kan minder goed voedingsstoffen vasthouden. 
De nutriënten worden door het regenwater uit de bodem gespoeld.  
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Voedingswaarde van groente en fruit uit 1985 – 1996 – 2002 – Geigy

Mineralen in mg 
en vitaminen per 
100 g

1985 1996 1996 t.o.v. 
1985

2002 2002 t.o.v. 
1985

Broccoli Calcium 103 33 – 68 % 28 – 73 %

Foliumzuur 47 23 – 51 % 18 – 62 %

Magnesium 26 22 – 15 % 11 – 58 %

Bonen Calcium 56 34 – 39 % 22 – 61 %

Foliumzuur 39 34 – 13 % 30 – 23 %

Magnesium 26 22 – 15 % 18 – 31 %

Aardappelen Calcium 14 4 – 71 % 3 – 79 %

Magnesium 27 18 – 33 % 14 – 48 %

Wortels Calcium 37 31 – 16 % 28 – 24 %

Magnesium 21 9 – 57 % 6 – 71 %

Spinazie Calcium 62 19 – 69 % 15 – 76 %

Vitamine C 51 21 – 59 % 18 – 65 %

Appels Vitamine C 5 1 – 80 % 2 – 60 %

Bananen Calcium 8 7 – 13 % 7 – 13 %

Foliumzuur 23 3 – 87 % 5 – 78 %

Magnesium 31 27 – 13 % 24 – 23 %

Vitamine B6 330 27 – 92 % 18 – 95 %

Aardbeien Calcium 21 18 – 14 % 12 – 43 %

Vitamine C 60 13 – 78 % 8 – 87 %



En wat er rest kan door de afwezigheid van een vitaal bodemleven 
maar moeilijk verteerd en opneembaar gemaakt worden voor planten.  
Onze bodems zijn uitgeput geraakt en bevatten nog maar een fractie 
van de mineralen die het ooit bevatte. Dat betekent dat bijna iedereen 
een chronisch tekort aan mineralen heeft.  
Want wat niet in de grond zit, zit niet in de groenten en fruit en komt 
niet in ons lichaam.  

Het kweken in kassen op steenwol, al dan niet onder ledlicht met  
toegevoegde mineralen via kunstmest zullen waarschijnlijk niet de 
voedingsstoffen in voedsel afkomstig van een gezonde bodem kunnen 
evenaren. 

En de verticale landbouw die zo geprezen wordt?  
Ze gaan volledig voorbij aan het belangrijke leven in de bodem. 

Ons lichaam is zo goed als ons voedsel.  
Ons voedsel is zo goed als de bodem.  
Wat niet in de bodem zit, zit niet in ons voedsel.  
Terwijl die bodem zoveel moois te bieden heeft en essentieel is voor 
de plant en zijn groei. 
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VOEDSEL EN TRANSPORT 

De bodem is absoluut cruciaal voor de kwaliteit van ons voedsel. En 
dan hebben het nog niet gehad het transport en opslag om groente 
en fruit langer houdbaar te maken.  
Sorry, dit wordt geen leuk begin, we moeten er even doorheen. 

Neem bananen. Ze worden onrijp geplukt, in grote magazijnen 
gekoeld bewaard en pas bij een order kunstmatig gerijpt. Hierdoor 
gaan veel waardevolle voedingsstoffen verloren in vergelijking met 
bananen die aan een boom gerijpt zijn. Meer vulling dan voeding. 

En waar we vijftig jaar geleden alleen maar gewassen van het seizoen 
aten, hebben we nu het hele jaar door toegang tot elke denkbare 
groente of fruit van deze wereld.  

Het lijkt oppervlakkig gezien dat we een enorme vooruitgang in 
welvaart hebben geboekt maar schijn bedriegt. Weliswaar kan 
iedereen tegenwoordig voor weinig mooi, perfect uitziend groente en 
fruit kopen, veel van waarde zit er helaas niet in. Het is allemaal meer 
vulling dan voeding.  

Geigy, een farmaceutisch bedrijf uit Zwitserland dat nu Novartis heet, 
heeft in 1975, 1996 en 2002 onderzoek gedaan naar de 
voedingswaarden van groente en fruit. Hieruit bleek dat deze 
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dramatisch zijn afgenomen.  
En dan te bedenken dat we inmiddels 20 jaar verder zijn… 

INDUSTRIËLE KEUKEN 

Ook de voedselverwerkende industrie heeft zijn steentje bijgedragen 
aan de verarming van ons voedsel. Aangemoedigd door de consument 
die geen tijd, zin en/of kunde meer heeft om zijn eigen eten te 
bereiden, heeft de industrie een keur aan kant-en-klaar maaltijden en 
halffabrikaten ontwikkeld. Immers, het gemak dient de mens, 
nietwaar? 

Wat we ons niet realiseren, is dat het industrieel bereiden van voedsel 
in niets lijkt op het maken van een maaltijd in een gewone keuken 
thuis.  

Om te beginnen gebeurt het bij veel hogere temperaturen en onder 
veel hogere druk dan we thuis gewend zijn Met als gevolg dat de toch 
al niet hoge voedingswaarde nog verder achteruit gaat.  

En als gevolg van deze hoge temperaturen en druk ontstaan er 
allemaal complicaties die bestreden moeten worden met wat men 
‘voedingstechnologieën’ noemt.  Anders gezegd, allerlei exotische 
chemicaliën worden toegevoegd om het productieproces efficiënt -en 
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dus goedkoop te houden én om de smakeloze en grauw uitziende 
eindproducten overtuigend op te peppen zodanig dat we het idee 
hebben iets te eten dat vergelijkbaar is met wat we zelf in de keuken 
had kunnen klaarmaken. 

In het streven naar winstmaximalisatie worden er allerlei zeer 
goedkoop te produceren synthetische ingrediënten toegevoegd ter 
vervanging van de veel duurdere natuurlijke ingrediënten, waarvan 
het gebruik bovendien minder leidt tot complicaties in het 
productieproces.  
Heel handig voor de producent, maar wat wíj eraan hebben, blijft een 
gewetensvraag.  
In het gunstigste geval kan het lichaam er niets mee, in het 
ongunstigste geval is het ronduit schadelijk. In alle gevallen draagt 
het geheel niets bij aan de voedingskwaliteit van het gebodene, 
integendeel. 

LABELS VAN MISLEIDING 

Helaas hoeven een groot deel van deze ingrediënten niet vermeld te 
worden op de verpakking. Dat is wettelijk zo geregeld. De industrie 
heeft daar natuurlijk heel erg zijn best voor gedaan en de wetgever 
overtuigd dat deze chemicaliën geen enkel kwaad kunnen voor de 
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volksgezondheid. Ook al heeft men geen idee welke effecten al deze 
stofjes op elkaar hebben en wat de gevolgen op de langer termijn 
zullen zijn. 

DE VADER VAN DE KUNSTMEST 
EN DE LES DIE VON LIEBIG LEERDE 

Hoe is die verarming nu zo gekomen?  
De bodem werd de afgelopen honderd jaar en nu nog steeds, vooral 
gevoed met 3 mineralen: nitraat, fosfor, kalium, de belangrijkste 
bestanddelen van kunstmest. 

De theorie van de kunstmest begon bij Justus von Liebig. Hij doceerde 
voor de British Association for the Advancement of Science. 

Liebig’s belangrijkste ontdekkingen was kunstmest op basis van 
nitraat en hij startte proeven met kunstmestgiften in de landbouw. 

Hij schreef in 1840 over de wet van het minimum, over de 
voedingsstoffen die een plant voor optimale groei nodig heeft. In 
1845 was zijn bouwland een van de vruchtbaarste plekken van 
Duitsland geworden. De landbouwwetenschap bouwde vanaf die dag 
hun hele basis op zijn uitgangspunt, en is tot op de dag van vandaag 
in deze praktijken doorgegaan zonder ooit achterom te kijken. 
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In 1843 noteerde Justus von Liebig echter al het volgende over zijn 
eerdere werk, maar het was te laat, weinigen luisterden: 

“Ik had gezondigd tegen de wijsheid van onze Schepper en kreeg 
daarvoor een terechte straf. Ik wilde zijn handwerk verbeteren, en in 
mijn blindheid geloofde ik dat er in deze prachtige keten van wetten, 
die het leven met het aardoppervlak verbindt en het altijd jong houdt, 
er misschien een ontbrekende schakel zou zijn die door mij moest 
worden vervangen. Echter niets bleek minder waar te zijn.” 

“Wat mijn acties zou kunnen rechtvaardigen, is de omstandigheid dat 
een man het product van zijn tijd is en alleen in staat is om aan de 
algemeen aanvaarde opvattingen te ontsnappen als een 
overweldigende druk hem ertoe aanzet al zijn krachten te verzamelen 
zich te bevrijden van deze kettingreactie van fouten.  
De mening, dat planten hun voedsel halen uit een oplossing die door 
regenwater in de bodem wordt gevormd, geloofde iedereen. Het stond 
in mijn geheugen gegrift. Deze mening was verkeerd en de bron van 
mijn dwaze gedrag.” 

“Als een chemicus fouten maakt bij het beoordelen van meststoffen, 
wees dan niet te kritisch over zijn fouten, want hij heeft zijn conclusies 
moeten baseren op feiten die hij niet uit eigen ervaring kan weten (…). 
Nadat ik de reden had geleerd waarom mijn kunstmest niet op de 
juiste manier werkte, was ik als iemand die een nieuw leven kreeg. Nu 
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dit principe bekend en duidelijk is voor alle ogen, is het enige dat 
overblijft de verbazing waarom het al lang niet ontdekt was. De 
menselijke geest is echter iets vreemds. ‘Wat niet in de gegeven 
denkkring past, bestaat niet” 

REFERENTIES: 

1. Liebig, J. v. 1841. Organische chemie en de toepassing ervan op landbouw en fysiologie. Vertaald 
door J.W. Webster en Owen J. Cambridge. 
2. Liebig, J. v. 1843. Vertaling en observaties van familieleden; Leverbaar 1992, Zwitserland. Geleverd 
door David Larson en Charles Martin. Vertaald naar een ongepubliceerde memo. 
3. Liebig, J. v. 1856. Op sommige punten van landbouwchemie. Tijdschrift van de Royal Agriculture 
Society, 17, 284-326. 
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ONZE VOEDINGSWERELD IN 
VOGELVLUCHT 
Het gebruik van kunstmest waardoor akkergronden uitgeput geraken. 
Planten moeten sneller groeien zodat men vaker kan oogsten. 

Langdurige opslag en transport van groenten en fruit, waardoor 
waardevolle voedingsstoffen verloren gaan. 

Het industrieel verwerken van voedsel tot halffabrikaten en kant-en-
klaar maaltijden, waardoor er nog meer waarde verloren gaat. 

Het gebruik van zogenaamde production agents, synthetische stoffen 
die als doel hebben de industriële verwerking van voedsel te 
optimaliseren. 

Het vervangen van natuurlijke ingrediënten door synthetische 
ingrediënten en additieven brengt als laatste de voedingswaarde tot 
een absoluut minimum. 
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WAT NU? 

Sorry dat we je moesten lastig vallen met een nogal deprimerend 
verhaal. Mooier kunnen we het niet maken.  
We kunnen het alleen beter maken.  

Uiteraard zullen we initiatieven steunen die de bodem beter maken. 
De transitie naar een duurzame landbouw is heel hard nodig.  
Als er miljarden te besteden zijn aan landbouw, zou juist dáár de focus 
op moeten liggen. Mits we uit het paradigma stappen dat bodem niet 
zo heel erg belangrijk is en denken de wetten van de natuur  
denken te kunnen herscheppen.  

Deze processen van bewustwording en regeneratie duren uiteraard 
decennia.  
Moeten we dan onze ziel in lijdzaamheid dragen?  
Wat kunnen we nú doen om simpel gezond te blijven? 

ONTGIFTEN EN DETOXEN 

Ten eerste moeten we ervoor zorgen dat de gifstoffen die 
onvermijdelijk in ons lichaam terecht komen er zo snel mogelijk weer 
uitgewerkt worden.  
Het doel is om de lever en de nieren en andere organen die betrokken 
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zijn bij het reinigingsproces te ondersteunen bij het verwijderen van 
de afval- en gifstoffen. Daarmee nemen we één van de belangrijkste 
oorzaken van laaggradige ontstekingen en - op langere termijn, van 
chronische ziekten weg. 

Steeds meer mensen doen eens in het jaar of vaker een zogenaamde 
detoxkuur. Dat is natuurlijk veel beter dan helemaal niets doen, maar 
iedereen zal begrijpen dat je het innerlijke lichaam beter elke dag 
kunt reinigen. Zoals je ook elke dag je tandenpoetst. Bovendien is dat 
ook nog eens veel beter vol te houden dan de (half)jaarlijkse kuren die 
behoorlijk ingrijpend kunnen zijn. 

Maar detoxen alleen is uiteraard niet genoeg. Zelfs een lichaam dat 
vrij is van gifstoffen, heeft voedingsstoffen nodig. En zoals we gezien 
hebben, krijgen we die in onvoldoende mate binnen middels ‘gewoon’ 
eten uit de supermark. 

Maar hoe weet je nu wat je precies nodig hebt? Er zijn zo oneindig 
veel producten op de markt dat een gewone sterveling het spoor snel 
bijster is. 

Je zou naar een zogeheten orthomoleculaire arts kunnen gaan. Na een 
grondige diagnose van het lichaam kan hij/zij vaststellen aan welke 
voedingsstoffen je een tekort hebt. Het tekort kun je dan aanvullen 
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met een voedingssupplement waardoor de balans in je lichaam op dat 
punt hersteld wordt. 

Echter, voedingsstoffen staan niet op zichzelf en hebben een 
synergetisch effect op elkaar. Het herstellen van een tekort van 
voedingsstof A kan ergens anders in het lichaam zaken weer uit balans 
brengen. Je lichaam is namelijk een zeer dynamisch geheel dat 
continu opzoek is naar balans (homeostase). Dus om dit goed te doen 
zou een orthomoleculaire arts jouw lichaam eigenlijk continu moeten 
monitoren. 

Voor de meeste mensen ondoenlijk. En nogal complex. Daarom zijn we 
gaan zoeken naar de basis van gezondheid. En uitgekomen bij 
fulvinezuur. Dé essentiële basis.  
Fulvinezuur bevat een veelheid aan plantmineralen, essentiële 
aminozuren, organische zuren en vitaminen. Het verbetert daarbij de 
opname van voedingsstoffen in de cellen, en helpt bij het afvoeren 
van de afvalstoffen uit de cellen en ons lichaam. 

Fulvinezuur is een natuurlijke bron van voor consumptie geschikte 
mineralen. 

Maar welke mineralen dan, en waarom plantmineralen? 
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WAT ZIJN  
PLANTMINERALEN? 
De mineralen die door het bodemleven zijn verteerd en opgenomen 
door de plant, noemen wij plantmineralen. Dat zijn mineralen die tot 
wel 10.000 keer kleiner zijn dan de fabrieksmineralen die je bij de 
drogist koopt en 100% opneembaar zijn. 

Planten (en indirect dieren) zijn voor ons mensen onze bronnen van 
voeding. Planten op hun beurt halen hun voedingsstoffen uit de 
bodem.  
Die bodem kun je zien als de maag van de plant waarin het 
bodemleven de voedingsstoffen verteert en opneembaar maakt voor 
planten. 

De zo belangrijke mineralen in de bodem kunnen zonder hulp van het 
bodemleven onmogelijk door planten worden opgenomen. Onmogelijk 
betekent niet toch een beetje. Of een klein beetje. Het is onmogelijk. 
Daarom is een gezond en vitaal bodemleven enorm belangrijk voor 
planten. 
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Mineralen spelen een essentiële rol in de biochemische reacties die 
plaatsvinden op celniveau. Zonder voldoende mineralen zijn planten 
misschien nog wel in staat vitaminen en andere voedingsstoffen te 
maken, maar lang niet zo efficiënt als zou kunnen. Vandaar ook dat 
planten tegenwoordig significant minder vitaminen en andere 
voedingsstoffen bevatten. 

Mineralen kan een plant al helemaal niet zelf maken waarvoor het 
volledig afhankelijk is van de bodem en het leven daarin. 

HOE WERKT DAT, DAAR IN DE BODEM? 

Planten sterven aan het einde van het seizoen af en worden door het 
bodemleven verteerd tot humus. De mineralen die de plant tijdens zijn 
leven heeft opgenomen zijn niet verloren gegaan en komen zo weer 
terug in de bodem. In een natuur die ongestoord zijn gang gaat 
ontstaat elk jaar een steeds dikkere en rijkere laag humus vol met 
voedingsstoffen. 

In de prehistorie waren planten wel 35 keer groter dan nu en hun 
wortels reikten ook vele malen dieper. Miljoenen jaren kon de cyclus 
van opkomende en stervende planten zijn gang gaan wat resulteerde 
in enorme dikke lagen humus. Veel van deze lagen zijn als gevolg van 
geologische processen de bodem in geduwd en onder hoge druk en 
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temperatuur versteend. Op enkele plaatsen wereldwijd zijn deze  
humuslagen echter maar enkele meters de bodem in geduwd en zijn 
ze nooit gefossiliseerd maar wel geconverseerd. 

Het zijn deze prehistorische bronnen waaruit fulvinezuur wordt 
gehaald, dezelfde stof als in SMPL72 zit. 
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VERSCHIL FABRIEKSMINERALEN EN PLANTMINERALEN 
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WAT IS FULVINEZUUR? 

Fulvinezuur is een van nature voorkomend organisch zuur dat wordt 
beschouwd als één van moeder natuur's krachtigste antioxidanten en 
is een drager van voedingsstoffen voor de mens. 

Bij de vertering van planten door micro-organismen wordt in de 
bodem humus gevormd met daarin humuszuur. In de humuszuur 
ontstaat uiteindelijk fulvinezuur. 

Het is een heel bijzonder molecuul dat in staat is andere moleculen - 
mineralen bijvoorbeeld- aan zich te binden. Want fulvinezuur heeft 
een laag moleculair gewicht. Daardoor is het in staat is om alle 
mineralen en essentieel nutriënten gemakkelijk aan zich te binden.  
Het is een bijzondere stof met buitengewoon veel positieve effecten 
op de gezondheid van mensen, dieren en planten. 

Wat zo interessant is aan fulvinezuur- en misschien ook wel de reden 
is waarom je er nog niet eerder van hebt gehoord- is dat het tot nu 
toe niet is gelukt om een synthetische versie te leveren. Het molecuul 
is niet na te maken. Het is te complex. Moeder Natuur blijkt een 
fantastisch product te leveren, wat niet te evenaren is. Nature’s Miracle 
Molecule is niet voor niets de bijnaam van fulvinezuur. 

SMPL72 wordt gewonnen uit een bron van 32 miljoen jaar oud in het 
zuidoosten van de Verenigde Staten.  
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Het verhaal gaat dat varkenshouderijen in de streek om de haverklap 
besmet raakten met varkenspest en dergelijke. Echter er was één 
boerderij waar de varkens nooit ziek werden. Men ontdekte dat de 
varkens in de bodem wroetten en zo de oude humus opaten. 

Wij hebben het varkentje dat SMPL72 ‘ontdekt’ heeft, Fred genoemd. 
Varkens zijn heel intelligente beesten. Heel iets anders dan schapen, 
die maar achter elkaar aan hobbelen. 

Niet alleen varkens doen het goed op fulvinezuur maar ook planten. 
Logisch. Je kunt eenvoudig zelf een test doen en twee dezelfde  
planten naast elkaar laten groeien waarvan je één af en toe wat  
fulvinezuur toedient. Het resultaat is dat de plant met fulvinezuur veel 
groter en gezonder zal zijn. 

En het zal je dan ook niet verbazen dat fulvinezuur zoals dat in 
SMPL72 zit, ook voor de mens heel goed is. SMPL72 is niet alleen rijk 
aan 72 plantmineralen maar er zitten ook nog een hele trits aan 
aminozuren, organische zuren en vitaminen in. Het is daarmee niet 
alleen een uiterst krachtig voedingssupplement maar ook werelds 
meest krachtige detox. 
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HOE WERKT FULVINEZUUR? 

Vuilnisman en postbode in één. 

Fulvinezuur transporteert nutriënten direct in de cel, en kan ook direct 
giftige stoffen afvoeren. Een vuilnisman en postbode in één dus. 

Als vuilnisman bindt fulvinezuur toxines en zware metalen aan zich en 
voert het af. Giftige stoffen worden door fulvinezuur onschadelijk 
gemaakt en zeer effectief verwijderd, wat het tot een zeer gewild en 
bijzonder voedingssupplement maakt. Fulvinezuur is bijvoorbeeld in 
staat zware metalen zoals lood, kwik, cadmium, barium en thallium 
aan zich te binden en deze vervolgens uit het lichaam af te voeren.  
Het is een zeer krachtig ontgiftend middel, wat in tijden zoals deze 
met alle gifstoffen in ons milieu, een zeer essentieel onderdeel van 
ons voedselpatroon dient te zijn. 

Fulvinezuur heeft naast de sterk ontgiftende kwaliteiten nóg een 
andere bijzondere kwaliteit. En dat is het feit dat het de opname van 
voedingsstoffen in het lichaam sterk stimuleert en ondersteunt. 
Anders gezegd: fulvinezuur vervoert nutriënten direct tot in de cel. 
Want in de cel gebeurt het. In de cel wordt energie geproduceerd en 
worden eiwitten en enzymen geproduceerd en alle andere stoffen die 
de cel nodig heeft. 
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En er is nóg een bijzondere eigenschap van fulvinezuur.  
De moleculen voegen geometrische molecuulstructuren toe aan het 
water, wat de energetische waarde van water enorm doet stijgen. 

Dit gegeven, in combinatie met het feit dat het menselijke lichaam 
voor 70% uit water bestaat, maakt het een prachtige stof. 

SMPL72 bestaat uit enkel en alleen zuivere fulvinezuur van de 
allerhoogste kwaliteit en concentratie.  
Het bevat meer dan 100 voedingsstoffen, waaronder zeldzame 
organisch gebonden elektrolyten en mineralen. 
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WAAR KOMT HET VANDAAN?  
Onze mineralen worden gewonnen uit zeldzame prehistorische 
humus-afzettingen van miljoenen jaren oud.  
32 miljoen jaar geleden waren planten en dieren veel groter dan nu. 
Enorme planten met wortels die diep in de grond reikten, zetten een 
overvloed aan mineralen uit gesteente om in biologisch beschikbare 
vormen. 

Met het afsterven van deze reuze planten, kwamen de bioactieve 
mineralen weer terug in de bodem, waar het bodemleven de cyclus 
voltooiden en het plantaardig materiaal composteerden door een 
proces dat bekend staat als humificatie. 

Het bodemleven gedijde in deze omgeving en produceerde organische 
zuren waarvan sommigen mineralen uit gesteente omzetten in 
vormen die gemakkelijk kunnen worden opgenomen door de volgende 
generatie planten. 

Terwijl de cyclus van leven en dood elk jaar gedurende miljoenen 
jaren voortduurde, stapelden meer en meer van deze organische zuren 
zich op en vormden zeldzame afzettingen van plantaardig materiaal, 
humaten genaamd. 
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Niet al deze afzettingen hebben het verstrijken van de tijd overleefd. 
Velen werden vernietigd of begraven door verschuivingen van de 
aarde en de zee. Gletsjers die over de aarde bewegen, hebben 
sommige van deze afzettingen bewaard door ze te bedekken met een 
harde rotsachtige laag. 

Zo'n 100 jaar geleden ontdekten een aantal mensen zo'n uiterst 
zeldzame afzetting, slechts een paar meter onder het aardoppervlak. 
En we zijn er trots op SMPL72 rechtstreeks te verkrijgen van de 
beheerders van deze unieke afzetting.  

Het bronmateriaal van SMPL72 is alleen beschikbaar in de VS en komt  
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slechts van één bron. Geen enkele andere tot nu toe ontdekte bron 
heeft de diversiteit aan heilzame, natuurlijke stoffen die in SMPL72 
zitten. 

HOE ZIT HET MET DE PRODUCTIE? 

Met tientallen jaren onderzoek en ontwikkeling hebben de beheerders 
van de bron van SMPL72 het oogsten en zuiveren van deze zeldzame 
verbindingen geperfectioneerd met behulp van gepatenteerde 
filtermethoden op basis van zuiver water. 

SMPL72 is een volledig zuiver waterfiltraat van zeldzaam plantaardig 
materiaal, wat resulteert in een vloeistof die meer dan 100 natuurlijke 
voedingsstoffen bevat. 

Het duurt 2 jaar vanaf het moment dat we het bronmateriaal oogsten 
tot het moment dat we het eindproduct vrijgeven.  
We drogen het bronmateriaal met behulp van een van nature 
langzaam proces dat de delicate organische zuur-mineraal-binding 
volledig behoudt. Dit zorgt voor een fulvisch mineralenconcentraat 
dat rijk is aan zowel organische zuren als mineralen.  
Vervolgens filteren we de bestanddelen van het bronmateriaal met 
behulp van gepatenteerde filtermethoden op basis van zuiver water. 
Elke batch wordt geanalyseerd op zuiverheid, microbieel profiel en 
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gehalte aan zware metalen voordat deze wordt vrijgegeven door de 
kwaliteitscontrole. 

Het kunstmatig produceren van een ‘eerste generatie’ fulvinezuur 
middels het fermenteren van suiker en turf zonder de aanwezigheid 
van fulvaatmineralen, kan niet worden vergeleken met wat de natuur 
heeft gecreëerd sinds het oligoceen.  
Producten die fulvinezuur van een enkele generatie bevatten zonder 
een complex van extra organische zuren, zijn onvergelijkbaar met die 
van SMPL72. 

Bodems met een tekort aan fulvinezuur produceren planten die niet 
langer een rijke hoeveelheid mineralen, sporenelementen en 
organische zuren bevatten zoals ze dat ooit deden. Het generaties 
lang consumeren van deze planten, heeft bij mensen wereldwijd 
geleid tot een chronisch tekort aan voedingsstoffen met chronische 
ziekten tot gevolg. 

SMPL72 levert wat niet langer kan worden verkregen uit chemisch 
veredelde voedingsmiddelen. Biologische voedsel dat is verbouwd op 
bodems met voldoende mineralen maar met een tekort aan 
organische zuren, heeft nog steeds geen optimale voedingsprofiel. 

Veel van ons voedsel wordt ook via hydrocultuur gekweekt met 
voedingswater dat geen enkele vorm van fulvinezuur of een diversiteit 
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aan andere organische zuren bevat, waardoor inferieure groenten 
worden geproduceerd die zowel een rijk mineraalgehalte als een 
goede smaak missen. 

Onze missie is om deze trend te keren en uiteindelijk te leiden tot een 
betere gezondheid van mens, dier en plant. 

SMPL72 is 100% nature made. Zonder enige hulpstof of additief” 

De meeste voedingssupplementen worden gemaakt in de vorm van 
pillen, capsules of gels. In het geval van pillen zijn de werkzame 
stoffen zo gering (meestal niet meer dan enkele honderden 
milligrammen) dat deze onmogelijk met de hand vastgepakt en 
ingenomen kunnen worden. Een pil als drager van de werkzame 
stoffen moet dus volume krijgen en moet vervolgens gemakkelijk naar 
binnen 'glijden'. 

Gedurende het fabricageproces voegt de fabrikant daarom in 
aanvulling op de actief werkzame ingrediënten een variëteit aan 
hulpstoffen toe, zoals vulmiddelen, bindmiddelen, 
desintegratiemiddelen (zodat ze in de maag weer uiteenvallen), 
coatings, en dergelijke. 

Al deze stoffen zijn volstrekt overbodig voor het menselijk lichaam en 
vele ervan zijn hiervoor zelfs belastend. Je lichaam wil er zo snel 
mogelijk weer van af en dat kost veel energie. In het ergste geval 
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hopen deze stoffen zich op in de darmen en kosten zo mogelijk nog 
meer energie. 

Zijn al die hulpstoffen in een pil dan nodig?  
Ja voor de pil wel, maar niet voor het lichaam! 

SMPL72 heeft met deze productiemethoden niets van het doen. De 
humus wordt met zuiver water volgens een GMO en FDA goedgekeurd 
proces geproduceerd. 

100% nature made dus. 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN FULVINEZUUR EN EEN AAN  
FULVINEZUUR GEBONDEN MINERAAL? 

In de natuur komt fulvinezuur in twee vormen voor.  
De eerste is fulvinezuur dat zich in de vrije vorm bevindt en niet 
gebonden is aan andere moleculen zoals mineralen, het is extreem 
actief.  
De tweede is fulvinezuur dat gebonden is aan mineralen die fulvaten 
worden genoemd en vaak worden aangeduid als fulvic minerals. 
SMPL72 bevat een overvloed aan beide fulvische vormen. 
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HOE WERKT FULVINEZUUR? 

Fulvinezuur in plantmineralen doet zijn werk op een aantal 
belangrijke manieren: 

• Als transportmolecuul is het in staat zich te binden aan 
voedingsstoffen en deze effectiever in de celwand af te leveren 
dan andere bekende dragers. 

• Fulvinezuur stimuleert de mitochondriale energieoverdracht en 
maakt energieproductie in de cellen efficiënter.  
De mitochondriën zijn de kleine energiefabriekjes in je cellen.  
Fulvinezuur kan - omdat het een erg kleine molecuul is - makkelijk 
de cel binnenkomen en zorgt voor een verhoogde opname van 
nutriënten. Aan fulvinezuur gebonden mineralen ofwel 
plantmineralen zijn tot wel 10.000 keer kleiner dan andere 
mineralen.  

• Het levert minerale fulvische elektrolyten die elders niet 
verkrijgbaar zijn, waardoor de cellen een constante druppellading 
van bio-elektrische energie krijgen. 

• Het is natuur’s meest krachtige anti-oxidant, waardoor de 
zuurstofvoorziening van alle cellen wordt verhoogd, vooral 
hersencellen die 12 keer meer zuurstof nodig hebben dan andere 
lichaamscellen. 
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• Het bevat een breed spectrum aan mineralen en spoorelementen 
met alle voordelen van dien. 

• Het ontgift dagelijks. Fulvinezuur bindt toxines aan zich en zet het 
lichaam ertoe aan ze te elimineren. Tegelijkertijd verhoogt het de 
opname van voedingsstoffen 

Het is de krachtigste elektrolyt, antioxidant, cellulaire ontgifter en 
leveringssysteem van voedingsstoffen in de natuur. 

Het fulvinezuur in SMPL72 bevat meer dan 100 natuurlijk 
voorkomende stoffen waaronder: 

• 9 macromineralen 

• 6 sporenmineralen 

• 57 sporenelementen 

• 18 aminozuren 

• 15 Organische zuren (inclusief humus- en fulvinezuren)  

• 5 Vitaminen 

• 110 totaal 
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Dit resulteert erin dat SMPL72 een groot aantal 
gezondheidsbevorderende effecten heeft.  
Door de doorlaatbaarheid van het celmembraan te vergroten, 
verbinden de organische zuren in SMPL72 zich met voedingsstoffen in 
het spijsverteringskanaal en de bloedstroom, waardoor ze sneller en 
effectiever in de cel terechtkomen.  
Dit resulteert in een merkbaar gevoel van welzijn en verminderde 
vatbaarheid voor ziekten. Het energieniveau neemt toe, terwijl het 
uithoudingsvermogen aanzienlijk wordt verbeterd. 

EN DE ANDERE ORGANISCHE ZUREN? 

SMPL72 bevat naast fulvinezuur en humuszuur ook veel andere  
organische zuren. 

Synthetisch zuren, door de mens gemaakt, kunnen giftig zijn en 
toxische bijwerkingen hebben als er te veel van wordt ingenomen, 
terwijl de organische plantaardige vorm geen toxische bijwerkingen 
veroorzaken.  
Een wereld van verschil! 
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We noemen er nu slechts een paar, uit SMPL72 : 

1. Azijnzuur 

Azijnzuur kan helpen de bloeddruk en vetophoping onder controle 
te houden. Het kan bijdragen infecties van de buitenste 
gehoorgang te voorkomen, hoofdluis, wratten, nagelschimmel en 
krentenbaard. 

2. Fumaarzuur 

Fumaarzuur wordt door de cellen gebruikt voor de productie van 
energie uit voedsel met behulp van adenosinetrifosfaat en speelt 
een rol in de zogenaamde citroenzuurcyclus. De menselijke huid 
maakt onder invloed van zonlicht ook fumaarzuur aan. Fumaarzuur 
heeft een gunstige effect op het afweersysteem en remt bij 
psoriasis tevens de celdeling.  

3. Melkzuur 

Melkzuur is een brandstof voor de spieren en bevorderen ook de 
darmgezondheid. Melkzuur helpt bij een snel gebruik van 
koolhydraten in de voeding, waardoor de verbranding van 
calorieën toeneemt. Het is zeer nuttig bij het verminderen van het 
lichaamsgewicht. 
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Melkzuur helpt de afgifte van groeihormoon door de hypofyse te 
stimuleren. Het helpt dus bij een verhoogde fysieke groei.  

Melkzuur dat vrijkomt in het lichaam stimuleert het endocriene 
systeem. Dit resulteert in meer productie van natuurlijk anti-aging 
serum dat helpt om het lichaam te beschermen tegen de 
vernietigende effecten van veroudering. Het resultaat is een 
jongere huid en een gezond lichaam. 

4. Appelzuur 

Appelzuur is een tussenproduct in de citroenzuurcyclus, het proces 
waarmee je cellen voortdurend energie produceren. Een van de 
meest aangeprezen voordelen van appelzuur is het vermogen om 
pijn te verminderen. 
Appelzuur helpt ook het energieniveau te verhogen en is een 
essentieel onderdeel van de Krebscyclus, een proces dat 
koolhydraten, eiwitten en vetten omzet in energie en water in het 
lichaam. Als er niet voldoende appelzuur in het lichaam is, kan de 
Krebscyclus niet goed functioneren, wat leidt tot vermoeidheid. 

5. Barnsteenzuur  

Barnsteenzuur is nodig voor het menselijk lichaam om de 
ademhaling uit te voeren en energie te produceren uit 
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koolhydraten en vetten.  
Het speelt een rol in de citroenzuurcyclus, een energieleverend 
proces. Synthetisch barnsteenzuur wordt in de voedingsmiddelen- 
en drankenindustrie voornamelijk gebruikt als zuurteregelaar.  

Barnsteenzuur (ook wel amberzuur genoemd) wordt in Europa al 
eeuwenlang gebruikt als natuurlijk antibioticum en als algemeen 
geneesmiddel. Het is een krachtige antioxidant die helpt bij het 
bestrijden van giftige vrije radicalen en verstoringen van het 
hartritme.  
Barnsteenzuur draagt bij aan het herstel van het neurale systeem, 
stimuleert en versterkt het immuunsysteem en helpt met de 
energieafvoer in hersenen. Het helpt bij concentratie en reflexen 
en het vermindert van stress. 

6. Benzoëzuur 

Benzoëzuur komt van nature voor in veel planten en dient als 
tussenproduct in de biosynthese van veel secundaire 
metabolieten. Benzoëzuur remt de groei van schimmels, gisten en 
sommige bacteriën. 
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7. Fenylazijnzuur 

Fenylazijnzuur werkt als een neuromodulator en stimuleert de 
afgifte van een molecuul dat belangrijke functies vervult in het 
zenuwstelsel.  

8. Shikiminezuur 

Shikiminezuur is een belangrijke biochemische metaboliet in 
planten en micro-organismen. Het wordt gebruikt door bacteriën, 
schimmels, algen, parasieten en planten voor de biosynthese van 
bepaalde aminozuren. 
In de farmacie wordt shikiminezuur (geïsoleerd uit 
steranijs )gebruikt als grondstof voor het antiviraal middel Tamiflu. 
Het probleem is dat shikiminezuur slechts in lage concentraties 
aanwezig is in steranijs en andere planten, zodat het rendement 
van de synthetische route erg laag is. 

9. Ferulazuur 

Ferulazuur is een uitstekende antioxidant en bestrijdt vrije 
radicalen die betrokken zijn bij DNA-schade en versnelde 
celveroudering.  
In cosmetica heeft het bewezen uitstekende eigenschappen te 
hebben om veroudering tegen te gaan, maar ook om de effecten 
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van zonnestralen tegen te gaan. Daarom wordt het veel gebruikt 
en zie je het tegenwoordig ook in allerlei cosmeticaproducten  

10. Cafeïnezuur 

Cafeïnezuur staat bekend om zijn antioxiderende eigenschappen. 
Net als andere antioxidanten kan cafeïnezuur helpen bij het 
verbeteren van de algehele gezondheid naarmate we ouder 
worden. Bovendien kan het de huid er jonger laten uitzien door 
deze te beschermen tegen schade door de zon. 

11. Protocatechuïnezuur (PCA) 

Protocatechuïnezuur is een belangrijke metaboliet van 
antioxidantpolyfenolen die ook in groene thee worden 
aangetroffen. PCA is antioxidant en ontstekingsremmend. 

12. Gallisch zuur 

Gallisch zuur of galluszuur is een organisch zuur dat voorkomt in 
voedingsmiddelen zoals bosbessen, appels, lijnzaad, theebladeren, 
eikenschors, walnoten en waterkers. 

Een studie van het tijdschrift "Toxicological Sciences" stelt dat 
galluszuur significante ontstekingsremmende eigenschappen bezit 
en de expressie van ontstekingschemicaliën, waaronder cytokinen 
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en histaminen, voorkomt. De onderzoekers van de studie stellen 
dat galluszuur kan worden gebruikt om inflammatoire allergische 
ziekten te behandelen. 

Bepaalde dierstudies, zoals die gepubliceerd in het "Journal of 
Pharmacy and Pharmacology" van mei 2010, geven aan dat 
galluszuur een aanzienlijke antioxiderende werking heeft en de 
lever kan beschermen tegen de schadelijke effecten van vrije 
radicalen die worden gevormd als resultaat van verschillende 
stofwisselingsprocessen in het lichaam. 

MEER OVER ORGANISCHE ZUREN 

Fruitzuren en plantaardige zuren zijn alléen nuttig in hun organische 
vorm of als zure zouten. De kunstmatig bereide zuren, verkocht in 
frisdranken en in andere kunstmatige vormen, produceren nooit de 
gunstige effecten die men verkrijgt van zuren van organische 
oorsprong. 

De gecombineerde organische zuren of zouten die in voedsel worden 
geconsumeerd, worden over het algemeen in het lichaam omgezet in 
alkalische carbonaten, waardoor de alkaliteit van het bloed en de 
afscheidingen toeneemt. De niet-gecombineerde zuren vormen ofwel 
alkalische carbonaten of worden geoxideerd tot kooldioxide en water. 
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SMPL72 is een krachtige alkaliserende stof voor het lichaam met een 
rijk gehalte aan organische zuren die in geen enkele combinatie van 
fruit of groenten te vinden is. 

MINERALEN EN SPOORELEMENTEN 

Per dag hebben we zo’n 72 mineralen nodig. Die met elkaar 
samenwerken. Als ware het een symfonieorkest. 
Kom je tekort? Dan speelt het orkest natuurlijk lekker verder. Minder 
mooi misschien. Maar niemand die het direct opmerkt. Behalve als je 
wat ouder wordt, en wat meer tekorten opbouwt. Net als een symfonie 
waar een paar violen ontbreken. Maar als de bas er niet bij is, tja… 

Op den duur lukt het je natuurlijk niet een mooi concert ten gehore te 
geven met alleen wat violen en trompetten. Dat klinkt gewoon niet 
lekker. Het wordt wat armoedig, een krakkemikkige performance. 

Zo werkt het ook in je lichaam. 
De symfonie van je lichaam heeft baat bij een compleet orkest van 
mineralen. Allemaal stoffen die met met elkaar samenwerken. De een 
klinkt wat luider dan de ander. 
Maar allemaal zijn ze nodig. Anders wordt het een armetierig 
blokfluitconcertje van iemand die net een paar lesjes heeft gehad. 
Schattig, maar niet om aan te horen. 
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De meeste mineralen komen voor in hele kleine hoeveelheden; Een 
stuk of 72 heb je nodig per dag. 
Er is een verschil tussen macro-elementen, mineralen waarvan we wat 
meer (nodig) hebben, en de spoorelementen, die in hele kleine 
hoeveelheden voorkomen. 

Onderstaand een overzicht van 15 bekende mineralen en hun functies 
in het lichaam. SMPL heeft er 72, maar deze zijn de bekendste: 

Calcium: 

• heeft een gunstig effect op de bloeddruk 

• is betrokken bij het bloedstollingsproces 

• onmisbaar voor de bouw van botten en tanden 

• speelt een rol in de overdracht van zenuwimpulsen 

• helpt de hartfunctie 

• betrokken bij de regulering van het zuur/base- evenwicht 

Magnesium: 

• speelt een belangrijke rol in de cholesterolstofwisseling 

• helpt bij de vorming van DNA 
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• betrokken bij de aanmaak van hormonen 

• belangrijk in de energieproductie 

• heeft een positief effect op de prostaat 

• voorkomt verkramping spierweefsel 

• betrokken bij de opbouw van tanden en botten 

• heeft een ontspannende werking bij fysieke stress 

• betrokken bij de regulering van het zuur/base- evenwicht 

• speelt een rol in de overdracht van zenuwimpulsen 

Kalium 

• betrokken bij de regulatie van de bloedsuikerspiegel 

• draagt bij aan een normaal hartritme 

• essentieel voor regulering van de vochthuishouding 

• heeft een gunstig effect op het zenuwstelsel 

• betrokken bij de regulering van het zuur/base-evenwicht 
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Selenium: 

• belangrijke component van het anti- oxidantsysteem 

• heeft een gunstig effect op de bloeddruk 

• versterkt het afweersysteem 

• helpt het voortplantingsmechanisme van de man 

• speelt een belangrijke rol in de vorming van co-enzym Q1O 

• van belang voor de afvoer van giftige metalen uit het lichaam 

Zink: 

• belangrijk voor het afweersysteem 

• belangrijke component van het anti-oxidantsysteem 

• van belang voor de synthese van DNA 

• betrokken bij de aanmaak van verschillende hormonen, waaronder 
insuline 

• betrokken bij de koolhydraatstofwisseling 

• van belang voor de energieproductie 

• onmisbaar voor de werking van de prostaat 
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• belangrijk voor de goede werking van reuk- en smaakzintuigen 

• helpt de wondgenezing Mangaan: 

• belangrijke component van het anti-oxidantsysteem 

• reguleert de bloedsuikerspiegel 

• belangrijk voor de vorming van botten en kraakbeen 

• betrokken bij de vorming van vetzuren 

• heeft een aandeel in de vorming van hormonen 

• speelt een rol in de energieproductie chroom 

• speelt een belangrijke rol in de vorming van vetzuren en HDL-
cholesterol 

IJzer: 

• betrokken bij de koolhydraatstofwisseling 

• reguleert de opname van insuline door lichaamscellen 

• betrokken bij de eiwitstofwisseling 

• speelt een rol in de energieproductie 

• noodzakelijk voor de aanmaak van hemoglobine 

59



• component van het anti-oxidantsysteem 

Koper: 

• belangrijk voor de eiwitstofwisseling 

• speelt een rol in de energieproductie 

• noodzakelijk voor de aanmaak van hemoglobine 

• belangrijk voor de opname van ijzer 

• component van het anti-oxidantsysteem Jodium: 

• essentieel voor de schildklierfunctie 

• optimaliseert de opname van koolhydraten 

• stimuleert de vorming van HDL-cholesterol 

• speelt een rol in de botmineralisering 

Borium: 

• helpt bij de regulering van de bloedstolling 

• betrokken bij de opname van calcium 

• versterkt de werking van de celmembraan 

60



Molybdeen: 

• belangrijk voor de koperstofwisseling 

• nodig voor de vorming van nucleïnezuur 

• gaat tandcariës tegen 

• verbetert de ijzerstofwisseling 

Vanadium 

• speelt een belangrijke rol in de vorming van bot- en 
kraakbeencellen 

• betrokken bij aanmaak en onderhoud van tanden 

• betrokken bij de cholesterol-stofwisseling 

• betrokken bij aanmaak en onderhoud van tanden 

Lithium: 

• bevordert de stabiliteit van celmembranen 

• stimuleert de vorming van regulatoren (prostaglandinen) 

Rubidium: 

• heeft een gunstig effect op het bioritme 
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• helpt de celdifferentiatie 
betrokken bij het transport van mineralen 

Germanium: 

• stimuleert het afweersysteem (met name de afweer tegen 
virussen) 

• verbetert de zuurstofvoorziening van de cellen 

• vertoont sterke anti-oxidant werking 

• verwijdert zware metalen uit het lichaam 

Chloor: 

• helpt bij het in stand houden van het zuur- base- evenwicht 

• betrokken bij de regulering van het osmotisch evenwicht 

• activeert de lever ten behoeve van de ontgifting 

• betrokken bij de distributie van hormonen 

• onderhoudt de gezondheid van gewrichten en pezen 

• helpt de longen bij uitscheiding van kooldioxide 
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Fosfor: 

• belangrijk voor het gezond houden van botten en tanden 

• betrokken bij de overdracht van zenuwimpulsen 

• betrokken bij processen voor celdeling en reproductie 

Natrium: 

• essentieel voor regulering van de vochthuishouding 

• betrokken bij de regulering van het zuur/base- evenwicht 

• betrokken bij de spiercontractie 

• stimuleert de maagzuurproductie 
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DE LIJST VAN ALLE 72 MINERALEN IN SMPL72 

Aluminium, Antimonium, Barium, Beryllium, Bismut, Borium, Broom, 
Calcium, Cerium, Cesium, Chloor, Chromium, Dysprosium, Erbium, 
Europium, Fluor, Fosfor, Gadolinium, Gallium, Germanium, Goud, 
Hafnium, Holmium, Indium, Jodium, Iridium, Kalium, Kobalt, Koolstof, 
Koper, IJzer, Lanthaan, Lithium, Lutetium, Magnesium, Mangaan, 
Molybdenum, Neodymium, Nikkel, Niobium, Osmium, Palladium, 
Platinum, Praseodymium, Rhenium, Rhodium, Rubidium, Rutenium, 
Samarium, Scandium, Selenium, Silicium, Natrium, Strontium, Tantalum, 
Tellurium, Terbium, Tallium, Thorium, Thulium, Tin, Titanium, Uranium, 
Vanadium, Wolfraam, Ytterbium, Yttrium, Zilver, Zink, Zirkonium, Zwavel 

Hè, aluminium?  
Sommige mensen schrikken omdat ze denken ‘hé aluminum’ dat is 
toch giftig?’ Wees gerust. Organisch gebonden aluminium zoals in 
SMPL 72 is niet giftig. In tegen stelling tot anorganisch aluminium 

Wat je moet weten is dat SMPL72 plantmineralen bevat en geen 
fabrieksmineralen. Het verschil is dat plantmineralen tot 10.000 keer 
kleiner zijn en daardoor 100% opneembaar en veilig zijn en 
fabrieksmineralen (metallische mineralen) niet.  
Aluminium bijvoorbeeld is giftig als het niet door het lichaam kan 
worden opgenomen.  
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Aluminium is één van de meest voorkomende mineralen in de natuur. 
Het zit werkelijk overal in, dus ook in planten. Aluminium opgenomen 
door planten is 100% opneembaar en dus totaal ongevaarlijk. Sterker 
nog, je hebt ze nodig. En dat geldt voor alle mineralen. 

Wij mensen zijn gemaakt uit ‘het stof der aarde’. 

SMPL72 voldoet aan alle wettelijke eisen en is bovendien bekroond 
met een keur aan vooraanstaande certificeringen. 

Het gedurende vele jaren consumeren van van planten afgeleide 
minerale fulvische complexen zoals in SMPL72 heeft aangetoond dat 
ze zich niet ophopen in de lichaamsweefsels zoals bij metallische- of 
fabrieksmineralen 

Cellen hebben het vermogen om naar eigen goeddunken mineralen, 
waaronder aluminium te accepteren of af te wijzen wanneer ze 
worden gepresenteerd als organische fulvische complexen.  
Er moet rekening mee worden gehouden dat deze mineralen niet 
noodzakelijk aanwezig hoeven te zijn om cellen te 'voeden', maar 
nodig zijn om als 'elektroden' in de fulvische elektrolytenoplossing te 
werken.  

In die hoedanigheid zijn ze waarschijnlijk het meest essentieel voor 
bioreacties, elektronenoverdracht, katalytische reacties en 
transmutaties. 
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Fulvinezuur heeft het vermogen om giftige metalen uit 
lichaamssystemen te verwijderen. Oplossingen met fulvinezuur-
mineralen worden al vele jaren door mensen ingenomen, maar er is 
nooit aangetoond dat ze de vorming van giftige mineralen bij mensen 
veroorzaken. 

Het is juist wanneer fulvinezuur niet aanwezig is dat men zich ernstig 
zorgen moet maken over de opbouw van giftige stoffen uit welke bron 
dan ook. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de 
gezondheidsproblemen die tegenwoordig zorgen baren in onze 
'fulvisch uitgehongerde' samenleving. 

Aluminium wordt ook aangetroffen in de meeste planten die worden 
verbouwd. De meeste van onze voedselgewassen bevatten 20-200 
ppm of meer aluminium. Uiteraard zonder fulvinezuur.  

REFERENTIES 

Agentschap voor toxische stoffen en ziekteregistratie, volksgezondheidsverklaringen: arseen, 
aluminium, kwik, zink, selenium, cadmium, lood. 
Kehoe, RA, et al: mangaan, lood, tin, aluminium, koper en zilver in normaal biologisch materiaal. J. Nutr. 
Juli 1940. Pagina's 85-98. 
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VERGIF UIT DE TUIN? 

De internationaal erkende wetenschapper van de Oregon State 
University  Dr. Melvin N. Westwood, stelt: dat van de duizenden 
analyses van planten- en fruitvezels die hij heeft getest, geen enkel 
monster ooit de afwezigheid van aluminium heeft aangetoond. En hij 
gelooft ook niet dat monsters die uit een 'aluminiumvrije' cultuur 
worden genomen, kunnen worden gekweekt zonder de aanwezigheid 
van aluminium aangezien alle zaden dat element bevatten. 

Alle bladgroenten die in salades en groene dranken worden gebruikt, 
bevatten een 'hoog' gehalte aan aluminium. Uien bevatten vooral veel 
aluminium en de aardbeienhouder zit boordevol natuurlijke 
verbindingen van 'organisch' aluminium. Gerapporteerd in delen per 
miljoen (ppm): muntblaadjes bevatten 172, weegbree-bladeren 56, 
bieten 28, bietenbladeren 72, met verschillende zeealgen bij 40-98 
ppm aluminium. Zelfs onze goede vrienden zoals spinazie bevatten 
102 ppm aluminium. 

Als natuurlijke vormen van aluminium giftig zouden zijn, waarom 
classificeren we dan de meeste van het bovenstaande als 
gezondheidsvoedsel? 
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DE VOORDELEN DIE WORDEN TOEGESCHREVEN AAN HET NEMEN VAN 
FULVISCHE MINERALEN ALS SUPPLEMENT ZIJN: 

• Verbeterde hersenfunctie en mentale helderheid 

• Stimuleert de algehele energie en het uithoudingsvermogen 

• Verhoogt de opname van voedingsstoffen, 

• Balanceert het metabolisme. 

• Verbetert de spijsvertering, 

• Ondersteunt reproductieve gezondheid 

• Delicate ontgifting van het lichaam. 

Deze voordelen worden gerealiseerd wanneer onze fulvische 
mineralen zich verbinden met complexe voedingsstoffen in ons 
voedsel en in het lichaam,  zodat ze rechtstreeks de cel kunnen 
binnendringen en gemakkelijker kunnen worden opgenomen. 

WAT BEVAT ELKE DOSERING SMPL72  

In vergelijking met andere producten bevat SMPL72 meer fulvinezuur, 
sporenelementen en organische zuren per dosering dan alle andere, 
zoals bevestigd door laboratoriumanalyses van derden. 
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SMPL72 mineralen zijn gemiddeld 5 keer geconcentreerder dan onze 
leidende concurrenten, zelfs wanneer aangelengd tot de aanbevolen 
verdunning in water. 
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WIE KAN ER HET MEESTE BAAT BIJ HEBBEN BIJ SMPL72? 

• Atleten 

• Mensen met gezondheidsproblemen 

• Mensen die veel onderweg zijn 

• Mensen die een hekel hebben aan fruit of groenten of beide 

• Gezondheidsprofessionals voor hun cliënten en patiënten 

• Personen die slecht slapen 

• Studenten voor dat extra vermogen in denken en geheugen 

• Mensen met een slecht dieet 

• Kinderen met constante trek in suiker 

• Mensen met eetbuien 

• Mensen die hun metabolisme in evenwicht willen brengen 

• Mensen die willen afvallen 

• Mensen met ontstekingsproblemen 

• Degenen die snel willen herstellen na intensieve inspanning 

• Personen met een ijzertekort 
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• Mensen met fysiek veeleisende of stressvolle banen 

• Mensen die in giftige omgevingen werken 

MOGELIJKE VOORDELEN DIE ZIJN GEASSOCIEERD MET  
FULVISCHE MINERALEN: 

• Geeft je immuunsysteem een boost 

• Bevordert een uitzonderlijke gezondheid van de thymusklier  

• Kan helpen het schildkliersysteem in balans te brengen door het 
immuunsysteem te helpen stabiliseren  

• Vermindert onbedwingbare trek en helpt bij overmatig eten  

• Geeft energie en motivatie  

• Draagt bij aan een evenwichtiger bloedsuikerspiegel  

• Helpt parasieten, ziekteverwekkers en virussen uit uw lichaam te 
verwijderen  

• Reinigt, neutraliseert en verwijdert gifstoffen  

• Werkt als een krachtig natuurlijk ontstekingsremmend middel en  
antioxidant  
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• Omringt het lichaam met een beschermend verdedigingsschild 

WAT KUN JE VERWACHTEN?  

• Je kan je bijna onmiddellijk beter gaan voelen  

• Mogelijk zie je gezondheidsproblemen verbeteren  

• Een verhoogde weerstand tegen verkoudheid en griep  

• Verlichting van pijn. 

• Je kan merken dat je minder vaak ziek wordt 

• Je kunt verlichting voelen van veelvoorkomende en 
seizoensgebonden allergieën  

• Verbeterde weerstand tegen infecties en ziekten  

• Meer energie en uithoudingsvermogen  

• Een verbeterde huid, nagels en een jeugdigere teint  

• Een verbeterde spijsvertering en darmfunctie  

• Verbazingwekkende genezing van brandwonden, snijwonden en 
kneuzingen  

• Een verbeterde bloedsomloop en zuurstoftoevoer 
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• Mentaal beter en alerter voelen  

• Een verbeterde geheugen- en hersenfunctie 

• Verbetering van verouderingssymptomen bij ouderen  

• En je merkt wellicht dat andere supplementen en medicijnen beter 
werken als ze tegelijkertijd worden ingenomen met SMPL72. 

Deze voordelen worden gerealiseerd wanneer onze fulvische 
mineralen zich verbinden met complexe voedingsstoffen in ons 
voedsel en in het lichaam, zodat ze rechtstreeks de cel kunnen 
binnendringen en gemakkelijker kunnen worden opgenomen. 

SMPL72 is gemiddeld 5 keer geconcentreerder dan onze leidende 
concurrenten, zelfs wanneer aangelengd tot de aanbevolen 
verdunning in water. 
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BEWIJS VAN DE 
DYNAMISCHE AFGIFTE VAN 
VOEDINGSSTOFFEN 
Foto 1 toont een sojabonenveld dat is gekweekt met de conventionele 
voedingsstoffen die doorgaans worden gebruikt om sojabonen te 
telen.  

In het veld staat een 7-jarig meisje. 

Foto 2 toont dezelfde sojabonen die zijn gekweekt met conventionele 
voedingsstoffen, maar mét de toevoeging van SMPL72 aan het 
voedingsprogramma van de gewassen. 

Beide velden zijn op dezelfde dag geplant. 
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EEN WONDER… 
De helende en regeneratieve invloeden van humusstoffen met een 
laag moleculair gewicht zoals SMPL72 op menselijke weefsels en 
cellen. 

In Duitsland werden tests uitgevoerd bij mensen die een 
bottransplantatie of vervanging van bot nodig hadden. Transplantatie 
van botweefsel is in ongeveer 15% van alle gevallen nodig.  
Menselijke donorweefsels zijn schaars geworden als gevolg van 
speciale wettelijke vereisten en noodzakelijke aanvullende tests 
omdat dergelijke weefsels een hoog risico op overdracht van het hiv-
virus en hepatitis hebben. 

Er zijn ook duidelijke nadelen aan het gebruik van bottransplantaten 
uit andere delen van het lichaam van dezelfde patiënt, omdat ze een 
tweede operatie vereisen en de operatieduur verlengen. 

De enige andere bekende vervangende bron die in voldoende mate 
beschikbaar is voor klinisch gebruik, is dierlijk bot in de vorm van 
anorganische calciumverbindingen (boviene calciumhydroxyapatiet), 
en hoewel deze goed door het lichaam werden verdragen, vertonen ze 
geen tekenen van resorptie. 
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Opmerkelijke botregeneratie- en resorptiekenmerken werden 
geïdentificeerd wanneer de dierlijke botimplantaten werden 
geïmpregneerd met fulvinezuur voorafgaand aan transplantatie bij 
patiënten.  
Het botimplantaat werd toen sterk osteoconductief en diende het 
gastheerweefsel als een 'richtlijn' voor de afzetting van nieuw 
ontwikkelend botweefsel. Dezelfde transplantatieprocedure zonder 
het fulvinezuur vertoonde in de loop van het experiment geen 
tekenen van regeneratie. 

Terwijl de onderzoekers op zoek waren naar een nieuwe groep 
werkzame stoffen met het vermogen om wondgenezing te bevorderen, 
stuitten de artsen op fulvinezuur De artsen zeiden dat de botresorptie 
het gemakkelijkst verklaard kan worden door het bekende vermogen 
van fulvinezuur om de activering van leukocyten te induceren.  
Ze zeiden dat eerdere experimenten hadden aangetoond dat 
fulvinezuur in staat is om te binden aan calcium bevattende 
verbindingen en granulocyten te stimuleren. 

SAMENVATTING 

In deze klinische test en eerdere experimenten is aangetoond dat 
fulvinezuur witte bloedcellen activeert en stimuleert, genezing 
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bevordert, anorganisch calcium omzet in een organisch bio-actief 
cellulair regeneratief medium dat bevorderlijk is voor de groei van 
nieuw bot, celgroei en regeneratie stimuleert, en bovendien het hiv-
virus remt.  

REFERENTIES 

W. Schlickewei Schlickewei, Dr. W., (1993). Arch Orthop Trauma Surg 112:275-279, Influence of humate 
on calcium hydroxyapatite implants. en vijf medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Freiburg, 
Duitsland. 
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DE 3 MEEST GESTELDE 
VRAGEN 
Wanneer zullen de voordelen ophouden wanneer je stopt met 
SMPL72? 

Bij sommige personen is bewezen dat de effecten van het stoppen 
met SMPL72 vrijwel onmiddellijk zijn, terwijl het bij anderen enkele 
dagen of zelfs weken kan duren, afhankelijk van de algehele 
gezondheid, omgeving, het stressniveau, de activiteit en het dieet van 
de persoon. 

Waarin verschilt SMPL72 van een multivitamine? 

Vitaminen in 99% van alle producten zijn synthetisch. 
Multivitamines zijn meestal bedoeld om een breed scala aan 
vitamines te leveren, maar bevatten weinig mineralen en als ze dat al 
doen dan zijn de mineralen meestal door de mens gemaakt.  
Fabrieksmineralen noemen wij dat.  

Daar is een groot verschil in. 
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SMPL72 bevat enkel natuurlijke voedingsstoffen. SMPL72 is een van 
de meest complexe natuurlijke stoffen op aarde die alle overblijfselen 
van het prehistorische planten- en dierenleven bevat. 

Vervangt SMPL72 de behoefte aan andere vitamines? 

Nee. Aangezien SMPL72 geen vitaminesupplement is en alleen 
sporenvitaminen bevat, kan en mag het vitaminesuppletie of het 
consumeren van vitaminerijk voedsel niet vervangen.  
SMPL72 vermindert echter de hoeveelheid vitamine die nodig is om 
dezelfde voordelen te behouden als eerder ervaren. 

Het bereikt dit door zijn eigenschappen als nutriëntentransporteur, de 
postbodefunctie. Vitaminen kunnen niet worden geabsorbeerd zonder 
een adequate toevoer van biologisch beschikbare mineralen en 
sporenelementen en ze kunnen niet effectief door het celmembraan 
worden getransporteerd, tenzij ze zijn gekoppeld aan een of ander 
organisch zuurmolecuul. 

Fulvinezuur is van alle organische zuren het krachtigste bindmiddel 
van anorganische mineralen die ze omzet in biologisch opneembare 
mineralen.  
Het verhoogt ook de elasticiteit van het celmembraan, waardoor het 
transport van voedingsstoffen naar de cellen wordt verhoogd. 
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DE 15 MEEST IN HET OOG SPRINGENDE VOORDELEN 

1. SMPL72 voedt het lichaam met 72 plantmineralen, 18 aminozuren, 
15 organische zuren en 5 vitaminen van zuivere organische 
oorsprong. 

2. SMPL72 reguleert de pH waarde en neutraliseert tevens de 
zuurgraad in ons lichaam. 

3. SMPL72 ontgift het lichaam snel en effectief en neutraliseert 
verontreinigingen in ons menselijke lichaam. 

4. SMPL72 verbetert de opname van voedingsstoffen, met name van 
mineralen en aminozuren. 

5. SMPL72 ondersteunt de enzymprocessen in ons lichaam, waardoor 
de vertering en assimilatie van voeding verbetert. 

6. SMPL72 voorziet in de behoefte aan natuurlijke (poly-)elektrolyten 
die essentieel zijn voor het goed functioneren van ons 
zenuwstelsel, die op basis van elektrische impulsen functioneert 
en door de (poly-)elektrolyten wordt gestimuleerd en ondersteund. 

7. SMPL72 zorgt voor het chemisch in balans brengen van ons 
lichaam en voor de algemene gezondheid van onze 
lichaamscellen. 
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8. SMPL72 bevat het complete spectrum aan minimaal 72 mineralen 
en sporenelementen afkomstig uit ooit levende, organische 
systemen. 

9. SMPL72 bestaat uit de meest krachtige en natuurlijke chelerende 
structuren die bestaan in de natuur. 

10. SMPL72 verbetert tevens het uithoudingsvermogen en energiepeil 
in het menselijk lichaam. 

11. SMPL72 vergroot het lichamelijk en geestelijk welbehagen door 
de verhoogde voeding van mineralen aan onze lichaamscellen. 

12. SMPL72 bevat kleine moleculaire hoeveelheden natrium uit 
natuurlijke vegetatie (dus niet uit zeewater). 

13. SMPL72 is met name bijzonder waardevol voor ons lichaam omdat 
het de mineralen transporteert naar de plek waar deze het meest 
nodig zijn, de celwand. Mineralen uit de drogist zijn 
fabrieksmineralen en doen dit niet. Daarmee zijn ze in feite 
waardeloos als voedingssupplement. 

14. SMPL72 heeft een sterk celregenererende werking. 

15. SMPL72 bevordert een verhoogde celdoorlaatbaarheid, wat de 
opname van voedingsstoffen bespoedigt en vergemakkelijkt. 
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DE KWALITEIT VAN SMP72L 

• De markt van voedingssupplementen is gigantisch en de 
kwaliteitsverschillen zijn enorm. Hoe weet je als consument of het 
waar is wat wordt geclaimd? 

• Certificaten kunnen je helpen om te bepalen of iets de moeite 
waard is. Het zegt iets over het commitment van de fabrikant aan 
de hoogste standaarden én aan haar klanten. 

• Eén van die hoogste standaarden in productie van onder andere 
supplementen, is de Good Manufacturing Practice (GMP).  

• (beeld hier plaatsen) 

• De SMPL72-plantmineralen op basis van fulvinezuur hebben de 
hoogste kwaliteit en zijn GMP-gecertificeerd. Dit gebeurde in 
samenwerking met onafhankelijke auditpartij en de Natural 
Products Association, de meest gerenommeerde organisatie in de 
VS op het gebied van natuurlijke producten en actief sinds 1936. 

• Met het strenge GMP-certificaat ben je als consument ervan 
verzekerd dat producten de identiteit, sterkte, samenstelling, 
kwaliteit en zuiverheid hebben die de producent claimt. 
GMP legt nauwkeurig vast hoe en onder welke omstandigheden 
een product wordt gemaakt.  
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ENKELE PRINCIPES VAN GMP ZIJN: 

• Alle grondstoffen en verpakkingsmaterialen zijn vastgelegd en 
moeten voldoen aan de eisen; 

• De kwaliteit van grondstoffen en eindproducten wordt getest; 

• Alle procedures zijn vastgelegd in zogenaamde SOP's (Standard 
Operating Procedures) of ook wel 'werkvoorschriften' vastgelegd 
en het productieproces van iedere partij in het bereidingsprotocol; 

• Al het personeel is gekwalificeerd en getraind voor de uit te 
voeren werkzaamheden; verantwoordelijkheden en taken zijn 
vastgelegd; 

• Productieomstandigheden zijn ontworpen en worden 
gecontroleerd om verontreiniging tegen te gaan en verwisselingen 
te voorkomen; 

• Alle veranderingen in de werkvoorschriften en eventuele 
afwijkingen in de gevolgde procedures worden vastgelegd; 

• Het ligt vast wie eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de 
producten en die persoon moet voor elke partij schriftelijk 
verklaren of de vastgelegde procedures gevolgd zijn. 
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• De GMP-audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij die 
getraind is in de GMP-standaard en het beheren van het 
certificeringsprogramma, de auditfunctie en de uiteindelijke 
beslissing of je voldoet aan de norm om naleving te bereiken. 
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OVER LIDWIEN & MAARTEN 
Vraag mensen wat ze willen en ze zullen je 100 dingen vertellen. 
Vraag zieke mensen wat ze willen en ze vertellen je maar één ding. 
Het besef dat gezondheid ons kostbaarste bezit is, zal de komende 
jaren steeds meer in ons bewustzijn doordringen.  
De vraag hoe we gezond oud kunnen worden, kunnen we het beste 
beantwoorden door naar de fundamenten van gezondheid te gaan. 
Eenvoudig en effectief. Precies waar we met SMPL naar streven. 

Lidwien Jansen en Maarten Bennis zijn de oprichters van SMPL 
International. Ze zijn een koppel sinds 2001 en hebben 2 kinderen. 

Maarten heeft een achtergrond in design, IT en marketing. Altijd bezig 
om een complex probleem terug te brengen tot een simpele en 
elegante oplossing. Analytisch, creatief en geduldig. Meer dan 25 jaar 
ondernemer. De laatste 7 jaar is hij, samen met Lidwien, diep in 
gezondheid en voeding gedoken en is hij intensief actief geweest op 
het gebied van voedingssupplementen. 

Eerst hebben Maarten en Lidwien zeer succesvol gewerkt bij een groot 
Amerikaans bedrijf, waar ze veel over voedingssupplementen hebben 
geleerd en nu hebben ze hun eigen concept. “Omdat we zoveel beter 
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kunnen en moéten. En zo kwamen we terecht bij de fundamenten van 
voeding en leven: de bodem en plantenmineralen”. 

Lidwien is van huis uit copywriter en marketingspecialist. Ze werkte 
vroeger voor grote bedrijven en later voor zelfstandige ondernemers. 
Leer Lidwien een beetje beter kennen door wat ze schrijft.  
Bijvoorbeeld op Club SMPL en LinkedIn. 
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HEB JE VRAGEN  
Laat het ons weten op hello@smpl.international  

Of bezoek www.smpl.international.  

We hebben een platform waarin we veel artikelen plaatsen. 
Club SMPL. Fijn als je daar lid van wordt: members.smpl.international 

Het is gratis.  

Volg ons ook op Instagram, Facebook en LinkedIn.  

In onze podcast, Café SMPL, publiceren wij gesprekken met wijze 
mensen over fysieke, geestelijke en spirituele gezondheid. 

Abonneer je hier. Het is gratis.  
cafe.smpl.international. 
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