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Enzym mix: 478 mg 
Protease/peptidase blend 54.182 HUT 
Exo/endo proteolytic proteases 10.000 U 
Exo/endo proteolytic proteases 12,8 AP 
Protease acid stable 22,7 SAP 
DPP IV peptidase 750 DPP IV 
Aminopeptidase 10 mg 
Lysozym 2 mg 
Catalase 150 CatU 
Beta-glucans ββ1,3/β1,6 60 mg 
Transglucosidase  60 mg 
Glucoamylase (acid maltase) 4,555 AGU 
Amylase 2590,9 DU 
Lactase 954,5 ALU 
Lipase 1227,2 FIP 
Xylanase 2250 XU 
Xylanase 40 IsoU 
Glucose oxidase 5 GOU 
Invertase 181,8 SU 
Alpha Galactosidase 68,2 GalU 
Cellulase 1100 CU 
Hemicellulase 3035 HCU 
Beta-glucanase 30 IsoU 
Beta-glucanase 40 BGU 
Phytase 7,5 FTU 
Pectinase 3 e-PGU 
 

Extra: serrapeptase 
 

 

17 
 

 

mg 
 

Probiotica Mix – 7 mg: 1 miljard c.f.u. 
Bifidobacterium infantis 150.000.000 c.f.u. 
Lactobacillus rhamnosus 225.000.000 c.f.u. 
Lactobacillus casei (elafine) 400.000.000 c.f.u. 
Lactoccocus lactis  (elafine) 150.000.000 c.f.u. 
Lactobacillus acidophilus 75.000.000 c.f.u. 
 

Overige ingrediënten: Rijstzemelen, plantaardige  

cellulose, calcium carbonaat - www.genomicals.com 
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Genomicals® GluZym                                 Enzym Probiotica Complex 

Genomicals® GluZym bevat zuurstabiele en thermostabiele enzymen en 
ondersteunt met haar diverse proteasen een uitgebreide eiwitvertering. 
Hierdoor heeft dit Enzym Probiotica Complex samen met de vele andere 
enzymen, polysachariden en probiotica een multifunctionele werking en is 
inzetbaar als hulp voor een breed scala aan functies, zoals het ondersteu-
nen van de aanmaak van enzymen, de metabolische productie van hormo-
nen, de werking van het immuunsysteem, spier- bot- en weefselherstel, 
afbraak van de biofilm en het leveren van specifieke nutriënten. Daarnaast 
hebben de proteasen in GluZym een sterke anti-inflammatoire eigenschap 
en een specifieke inwerking op de interleukinen.    
 
Aminopeptidase - serrapeptase 

- ondersteunt de afbraak en vertering van diverse peptiden 

- is een zuurstabiel en thermostabiel enzym 

- speelt een rol in verscheidene belangrijke fysiologische processen 

- heeft een sterke anti-inflammatoire eigenschap 

- heeft een specifieke inwerking op de interleukinen (leukocyten) 

- helpt bij het afbreken van de biofilm  

- ondersteunt het spier- bot- en weefselherstel 

- ondersteunt de metabolische productie van hormonen 

DPP-IV  

- helpt bij de afbraak en vertering van peptiden in gluten 

- helpt bij de afbraak en verwerking van exorfines 

- is een antigeen werkend enzym (maakt antistoffen aan) 

- bindt en neutraliseert virussen die de cel willen binnendringen 

- wordt gemaakt in het epitheelweefsel van verschillende organen 

- heeft associatie met immuniteit, signaaltransductie en apoptose  

- speelt een belangrijke rol in het glucose metabolisme  

- beïnvloed de dopaminestimulatie                                      

- reguleert de hoeveelheid endorfine in de hersenen  

- vermindert het hongergevoel en behoefte aan eten 

- reduceert de door stress aangestuurde stoornissen  

- reduceert de sympathische hyperactiviteit 

- heeft invloed op de regulatie van metabolisme en spierversterking 

- verlaagt de gevoeligheid voor inflammatie  

- beschermt van nature bloedcel tegen beschadiging van vrije radicalen 

- beschermt van nature het DNA tegen beschadiging van vrije radicalen 

- is zeer toepasbaar binnen een anti-aging protocol 

Glucose oxidase  

- omzetting van glucose met zuurstof tot gluconolactone (gluconzuur)  

- omzetting van glucose met zuurstof tot waterstofperoxide (H₂O₂) 

- speelt een belangrijke rol in spijsverteringsprocessen  

- heeft een sterke anti-oxidante werking 

- is een krachtig antimicrobieel middel  

- aanvallen en `uithongeren’ van cellen die zich voeden met glucose 

- heeft invloed op de algehele gezondheid van de mens 

- heeft invloed op de fysieke verjonging en anti-aging 

Beta-Glucanase  

- verteert de glycosidische bindingen van beta-glucaan in granen  

- voorkomt stroperigheid en taaie substanties in het darmkanaal  

- hydrolyseert glucanen, waardoor viscositeit vermindert  

- brengt de natuurlijke peristaltiek weer in balans  

Probiotica 
Leaky gut of een ‘lekkende’ darm ontstaat wanneer onverteerd voedsel, 
door gebrek aan enzymen, de mucosa van maag en darm beschadigt. Een 
verstoring in de darmflora kan het begin zijn van veel ellende. Enzymge-
brek en een verminderde darmflora wordt veroorzaakt door een slechte 
spijsvertering, ziekte, ouderdom, stress, verkeerde voeding, gebruik van 
medicijnen en antibiotica, voedingsintoleranties, contact met chemicaliën 
en zware metalen, aanwezigheid van pathogenen, zoals schimmels en toxi-
nen. Het Enzym Probiotica Complex van Genomicals®GluZym bevat maar 
liefst 30 verschillende enzymen en polysachariden (beta-glucanen) die er-
voor kunnen zorgen dat de darmhuishouding weer goed in balans komt. 
De 1 miljard actieve probiotische micro-organismen in 5 zeer specifieke  
stammen, ondersteunen een optimale darmflora. De grootste gezondheid 
en preventie ‘winst’ begint in de darmen. 
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- draagt bij aan het verlagen van het totale cholesterolgehalte  

- stimuleert het verrijken van de microflora van ons darmstelsel 

- bevordert de algehele spijsvertering en een gezonde stoelgang 

Xylanase 

- verteert polysaccharide beta-1,4-xylaan in plantaardig voedsel  

- ondersteunt de afbraak van hemicellulose vezels  

- omzetten van hemicellulose vezels in een eenvoudige suiker: Xylose 

- verbetert de vertering van bonen, granen, vezelige groenten en algen 

- draagt bij aan het verhogen van de beschikbaarheid van nutriënten 

- verzwakt de biofilm van diverse schadelijke micro-organismen 

- heeft een positieve inwerking op de darmbacteriën  

- heeft de mogelijkheid tot het verhogen van een gezonde darmflora 

Invertase 

- vertering en omzetting van complexe suikers in bloedsuiker (glucose) 

- blijft actief binnen een brede reeks pH niveaus 

- heeft veel antioxiderende eigenschappen  

- werkt krachtig tegen schadelijke organismen 

- vermindert de maagtoxiciteit; suikers blijven niet te lang in de maag  

- beschermt tegen toename schadelijke bacteriën spijsverteringskanaal 

Alpha Galactosidase 

- verteert complexe koolhydraten uit granen, bonen, noten en kool  

- helpt bij de afbraak van niet- of moeilijk verteerbare suikers en zetmeel 

- ondersteunt de vertering bij glutenintolerantie / voedselgevoeligheden 

- verteert de sachariden uit voedingsmiddelen  

- voorkomt gasvorming en een opgeblazen gevoel 

- voorkomt dat slecht verteerde suikers zich ophopen als vet in weefsels  

Catalase  
- katalyseert waterstofperoxide, ofwel H₂O₂ 
- ondersteunt in de bescherming van cellen  
- helpt bij het terugdringen van oxidatieve stress  
- bevordert de lichaamseigen aanmaak van antioxidantenzymen  
- kan H₂O₂ gebruiken om metabolieten en toxinen aan te pakken              

Transglucosidase  

- ondersteunt handhaving gezonde bloedglucosespiegel - insulineniveau  

- ondersteunt handhaving van gezonde bloeddruk en cholesterolniveau 

- ondersteunt handhaving van het juiste lichaamsgewicht 

- bevordert de groei van nuttige darmbacteriën  

- ondersteunt de metabolische conditie van bacteriekolonies 

Amylase en glucoamylase 

- helpt bij verteren koolhydraten en zetmeel ter voorkoming van gisting 

- omzetten van koolhydraten en zetmeel; ondersteunt de katalyse  

- zorgt voor de glucoseproductie en hierdoor ook voor energie 

- hebben een anti-inflammatoir aspect 

- ondersteunt de vertering en uitscheiding van dode witte bloedcellen  

- staan bekend als een natuurlijk antihistaminicum 

- verzorgt de afbraak van het koolhydraatgedeelte uit gluten 

Lactase  

- helpt bij het verteren van lactose (melksuiker) uit zuivelproducten  

- splitst lactose in glucose en galactose  

- wordt van nature geproduceerd in de Brush Border van de dunne darm 

- ontbreekt in de Brush Border als men lactose-intolerant is  

- kan ontbreken bij aandoeningen / kleine verwondingen aan de darmen  

- bij onvoldoende lactase = voedingsresten onverteerd in de dikke darm  

- tegengaan vrijkomen v. kooldioxide, waterstofgassen organische zuren 

- helpt bij het tegengaan van fermentatie door bacteriën, want   

  fermentatie kan leiden tot gasvorming, maagklachten en opgezette buik  

Lipase  
- splitst vetten (lipiden) in enkelvoudige vetzuren en glycerol 
- neutraliseert de zure massa’s die uit de maag komen 
- is betrokken bij het doorgeven van een signaal in de cel 
- zorgt voor kleinere componenten > makkelijkere opname door darmen   
- ondersteunt een goede lipide opname > essentieel voor de stofwisseling  
- is een pancreasenzym en zorgt daardoor mede voor de glutenvertering  
- helpt om een betere gewichtsverdeling te krijgen  
- helpt om bepaalde voedingsstoffen in het lichaam te houden 
- vermindert met andere enzymen algemene symptomen van indigestie  
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- vermindert kans winderigheid/opgeblazen gevoel na vetrijke maaltijd 

- ondersteunt bij vettige, lichtgekleurde ontlasting als teken lipasetekort 

- kan helpen bij het niet kunnen verwerken van vet voedsel  

- kan helpen bij een hunkering naar vettigheid 

- kan de bevordering van gewichtstoename voorkomen  

- helpt de biosynthese van essentiële vetzuren te optimaliseren 

- helpt de biosynthese van de vitamines A, D, E en K te optimaliseren 

Fytase  

- verteert de fytinezuur verbinding in planten, zaden, noten en granen  

- omzetten van fosfaat (fytaat) + anorgan. residuen van fytinezuur (fytine) 

- voorkomt dat fytinezuur zich in darmen bindt aan vitaminen / mineralen  

- voorkomt een negatief effect op endogene zinkexcretie in pancreas 

- verhoogt opname en beschikbaarheid van essentiële mineralen 

- vermindert de behoefte aan calciumfosfaat  

- is een sleutelenzym voor gezonde botten 

- blijkt van invloed op de intestinale alkalische fosfatase  

- levert energie door defosforylering  

- blijkt de beschikbaarheid van fosfor te verhogen  

- blijkt te leiden tot een beter lichaamsgewicht  

- bevordert een efficiënte spijsvertering  

- blijkt de totale botsterkte te verbeteren 

- heeft bewezen prestaties significant te kunnen verhogen 

Pectinase  

- vertering van fruit en groente; samen met cellulase en hemicellulase 

- omzetten in de voor het lichaam belangrijke stof > pectine, want; 

- pectine helpt bij het verhogen van de voedingswaarde  

- pectine helpt bij het verhogen van de prebiotische waarde  

- pectine heeft invloed op nuttige darmbacteriën - juiste PH waarde 

- pectine verhoogt de productie van specifieke korte keten vetzuren 

- pectine verhoogt de productie van boterzuur (brandstof dikke darm) 

- kan een positieve invloed uitoefenen op de mucosale doorbloeding  

- helpt de darmgezondheid en de permeabiliteit te handhaven 

  

- helpt de absorptie van allergenen door de darm te verminderen  

- bevordert betere toegang tot belangrijke voedingsstoffen en mineralen  

Cellulase  

- helpt bij de splitsing van cellulose  

- zorgt voor het behoud van een optimale bloedsuikerspiegel  

- zorgt voor het behoud van een optimaal cholesterolniveau  

- gezondheidsondersteuning door het weren van schadelijke invloeden  

- bemiddelt in de biofilmvorming door afbraak van polysacchariden  

- verhoogt de afbraak van polysacchariden in de microbiële biofilm  

- stimuleert het tegengaan van specifieke bacteriegroei  

- helpt bij het ontgiften van darmkanaal en belangrijke orgaansystemen 

Hemicellulase  

- verteert fruit, groenten, granen en hemicellulose koolhydraten 

- omzetten van lange suikerketens in bruikbare bestanddelen 

- ondersteunt een versnelde opname van verschillende voedingsstoffen  

- ondersteunt de afbraak van plantaardige voeding tot prebiotica  

- stimuleert samen met andere enzymen de algehele gezondheid  

- kan verlies van de productie van pancreasenzymen tegengaan 

- kan negatieve verandering in een gezonde darmflora tegengaan 

Lysozym 

- is een natuurlijk antibacterieel enzym 

- is aanwezig in het aangeboren immuunsysteem 

- is verantwoordelijk voor afbraak celwand van bacteriën = celdood 

- is het 1e afweermechanisme tegen vreemde antigenen 

- vecht tegen en voorkomt uitbraak van bacteriële infecties 

- biedt samen met het immuunsysteem bescherming in het bloed 

Beta-glucaan β1,3/β1,6 
- activeert en moduleert aangeboren en verworven immuniteit 
- kan het verloop van infectie- en auto-immuunziekten beïnvloeden 
- draagt bij aan het verlagen de glycemie van diabetes type 2 patiënten  
- draagt bij aan het verlagen van het ongezonde LDL-cholesterol 


