
 Acute COVID-19
Bij een acute besmetting met het Coronavirus is het belangrijk om het 

immuunsysteem te ondersteunen, zodat snel en effectief afgerekend 

kan worden met het virus. Met een goede weerstand en een goed 

werkend immuunsysteem, vergroot je de kans dat je de ernst van  

COVID-19 beperkt.



Voldoende rust 
en mijd stress

  

Kinderen 0-3 Kinderen 3-10 Kinderen 10-18 Volwassenen 

Lactoferrine 450 mg/dag      1350 mg/dag      2700 mg/dag     2700 mg/dag

Zink 15 mg/dag* 15 mg/dag 15 mg/dag 45 mg/dag

Flavonoïden 600 mg/dag 600-1200 mg/dag

Vitamine C 250 mg/dag 2-4 gram/dag** 8 gram/dag**

NAC 1200 mg/dag

Astragalus  900 mg/dag

membranaceus

Echinacea purpurea 3-4x 15-20 3-4x 15-20 500 mg/dag 1000 mg/dag 

druppels druppels 
tinctuur/dag tinctuur/dag

* Voor kinderen vanaf 1 jaar
** verspreid over de dag innemen

Behandelplan

Wat is COVID-19, oorzaken
en symptomen
COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door besmetting met het  
Coronavirus SARS-CoV-2. Mensen reageren heel verschillend op een besmetting 
met het Coronavirus. Dit loopt uiteen van (vrijwel) geen symptomen tot zeer  
ernstige klachten. 

Vaak voorkomende  

symptomen zijn: 

•  verkoudheidsklachten 

zoals neusverkoudheid,

loopneus, niezen, keelpijn

en hoesten

•  benauwdheid

•  verhoging of koorts

•  plotseling verlies van reuk 

en/of smaak (zonder 

neusverstopping)

Daarnaast komen  

klachten voor zoals: 

•  vermoeidheid

•  hoofdpijn

•  spierpijn

•  pijn achter de ogen

•  duizeligheid

•  buikpijn

•  afvallen/verlies van eetlust

•  diarree

•  misselijkheid, overgeven

•  oogontsteking

•  huidafwijkingen

Ernstige symptomen zijn:

•  kortademigheid of 

ademhalingsproblemen

•  aangetast spraak- of 

bewegingsvermogen,

of verwarring

•  pijn op de borst
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Voldoende slaap

Suppletie



Leefstijlinterventies

Voldoende rust en herstellende voeding zijn belangrijke leefstijl- 

factoren. Hierover lees je meer op onze webpagina over acute 

Covid-19. Een acute infectie brengt een vergroot verbruik aan 

nutriënten met zich mee en aanvulling daarvan is dan op zijn plaats. 

Ook gerichte suppletie kan het immuunsysteem ondersteunen,  

zodat de infectie niet uit de hand loopt en het herstel sneller gaat. 

Lactoferrine
•  Lactoferrine helpt in de weerstand tegen het coronavirus en

remt de replicatiesnelheid.

•  Lactoferrine beschermt actief de hersenen tegen schade

door ontstekingen.

•  Bij een acute virale infectie kan het als een hoog gedoseerde

kuur worden ingezet.

•  Kies voor een hoge kwaliteit zuivere lactoferrine die vrij is van

lipopolysachariden (LPS).

Zink
•  Zink vermindert de snelheid waarmee het virus zich

vermenigvuldigt en zich verspreidt in het lichaam.

•  Het immuunsysteem heeft zink nodig om het complexe

afweersysteem goed te laten werken.

•  Zinkionoforen uit een flavonoïdencomplex of groene thee zijn

nodig voor een goede werking van zink.

Flavonoïden 
• Flavonoïden zitten in groenten en fruit.

•  Flavonoïden zijn zinkionoforen en helpen zink om de

lichaamscellen in te transporteren.

•  Bij een virale infectie heeft het lichaam behoefte aan extra

flavonoïden en zink.
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Natura Foundation is al ruim 20 jaar hét toonaangevende 

kennisplatform voor gezondheidsprofessionals. Wij streven 

ernaar om gezondheidsprofessionals elke dag te inspireren 

en ondersteunen met kennis en behandelrichtlijnen voor 

een integrale aanpak van dieper liggende oorzaken van 

gezondheidsklachten.

Volg ons op

Contact

Edisonstraat 64 

3281 NC Numansdorp

(0186) 577 177 

info@naturafoundation.nl

Vitamine C
•  Vitamine C heeft een antivirale werking en helpt virussen

te overwinnen.

•   Vitamine C activeert het immuunsysteem en versnelt herstel 

na een virale infectie.

• Vitamine C helpt om schade door een virale infectie te voorkomen.

•  Een vitamine C ascorbatencomplex is minder belastend voor de maag. 

N-acetyl-cysteïne (NAC)
(bij ademhalingsklachten)
•  NAC is een lichaamseigen stof en noodzakelijk voor de synthese

van intracellulair glutathion.

•  NAC fungeert als zeer sterke antioxidant in de longen waardoor 

het de ontsteking in de longen remt.

• NAC beschermt tegen longschade.

Astragalus membranaceus  
•  Astragalus is een belangrijke adaptogene plant uit de

Chinese geneeskunde.

•  Astragalus reguleert de reactie van het lichaam op een virale infectie. 

•   De werking van Astragalus wordt ondersteund door 

Eleutherococcus en Shiitake.

Echinacea purpurea
• Echinacea heeft een immunostimulerende werking.

•  Echinacea verhoogt de weerstand tegen bacteriële en

virale infecties.

•  Echinacea is is effectief getest met coronavirussen die SARS

en MERS veroorzaken.


