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Astaxanthine is een relatief onbekende 
carotenoïde die wordt gemaakt door 
plankton, algen en bepaalde planten, 
schimmels en bacteriën om zich te weren 
tegen de schadelijke effecten van zonlicht 
en zuurstof; de hoogste concentratie as-

taxanthine wordt aangetroffen in 
de groene microalg Haema-

tococcus pluvialis. Vanuit 
deze bronnen komt 
astaxanthine in de voed-
selketen terecht. 

Astaxanthine is het be-
langrijkste (roze-rode) 
pigment in waterdieren 
zoals zalm, forel, gar-
naal, krab, zeekreeft en 
rivierkreeft; ook danken 
sommige vogels zoals 
de flamingo hun kleur 
aan astaxanthine. Voor 

deze dieren is astaxanthine een 
vitamine-achtige stof en onmisbaar voor 
hun gezondheid. Er zijn steeds meer aan-
wijzingen, vooral uit pre-klinisch onder-
zoek, dat astaxanthine de gezondheid van 
de mens ook ten goede komt. Astamax 
bevat natuurlijke astaxanthine uit Haema-
tococcus pluvialis.

Unieke antioxidatieve werking
Astaxanthine behoort tot de krachtigste 
en veelzijdigste antioxidanten die de na-

tuur te bieden heeft. Astaxanthine is een 
veel krachtiger antioxidant dan vitamine 
E en verschillende andere carotenoïden 
(bètacaroteen, luteïne, lycopeen) en neu-
traliseert vrije radicalen waaronder singlet 
zuurstof* en peroxylradicalen**. 

Na inname wordt astaxanthine in vrijwel 
alle organen en weefsels opgenomen. In 
de cellen wordt astaxanthine ingebouwd 
in celmembranen (zie figuur 2), waar 
astaxanthine de aanwezige lipiden en 
andere gevoelige structuren effectief be-
schermt tegen oxidatie. Door de ligging 
langs het hele celmembraan beschermt 
astaxanthine zowel aan de binnenkant 
als de buitenkant van het celmembraan. 
Andere antioxidanten hebben deze eigen-
schap niet. 

Multitarget algensupplement
Astaxanthine is overal in het lichaam 
werkzaam (ogen, bloedvaten, spieren, 
huid, hersenen, gewrichten, hart, lever, al-
vleesklier, nieren et cetera) en helpt bij het 
tegengaan van verouderingsprocessen 
door oxidatieve stress. Tevens ondersteunt 
en reguleert astaxanthine de werking 
van het immuunsysteem. Astaxanthine 
ondersteunt met name de humorale af-
weerrespons (afweer door antilichamen in 
het bloed) die met het ouder worden aan 
kracht afneemt. Astaxanthine heeft een 
brede gezondheidsbevorderende wer-
king; mensen hebben dan ook verschil-
lende redenen om Astamax te gebruiken. 
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Figuur 1: Biochemische structuur van  
astaxanthine

* Een zeer reactieve vorm van zuurstof die in een soort aange-
slagen toestand verkeert en schade kan aanrichten aan diverse 
structuren in het lichaam.  
** zeer onstabiele organische verbinding met  twee zuurstofato-
men waarbij een van de zuurstofatomen een electron mist. Het 
is een van de zogeheten vrije radicalen.



Effecten van astaxanthine
• Astaxanthine is een krachtige en veel-

zijdige antioxidant
• Astaxanthine beschermt huid en ogen 

tegen de schadelijke effecten van zon-
licht (UV-straling)

• Astaxanthine versnelt het herstel van 
vermoeide ogen

• Astaxanthine is goed voor uithou-
dingsvermogen en spierkracht en ver-
snelt het spierherstel na inspanning

• Astaxanthine stimuleert de vetver-
branding en verhoogt het energie-
verbruik, vooral in combinatie met 
lichaamsbeweging

• Astaxanthine ondersteunt de reini-
gende werking van lever, longen en 
nieren

• Astaxanthine beschermt de slijmvlie-
zen van de maag

• Astaxanthine stimuleert en reguleert 
het immuunsysteem

• Astaxanthine beschermt bloedvetten 
zoals LDL-cholesterol tegen oxidatie 
en is goed voor hart en bloedvaten

• Astaxanthine bevordert de doorbloe-
ding en is gunstig voor de bloeddruk

• Astaxanthine beschermt tegen ouder-
domsverschijnselen

Bescherming huid en ogen tegen 
UV-schade
Een belangrijke functie van carotenoïden 
is het bieden van bescherming tegen 
de schadelijke effecten van UV-straling; 
carotenoïden zoals astaxanthine worden 
daarom in een hoge concentratie aange-
troffen in weefsels die direct blootstaan 
aan zonlicht zoals de huid en ogen. Uit 
laboratoriumonderzoek is gebleken dat 
astaxanthine betere bescherming biedt 
tegen foto-oxidatie van lipiden dan bèta-
caroteen (tot 200 keer beter) en luteïne (tot 
1000 keer beter). Astaxanthine beschermt 
de huid en ogen tegen weersinvloeden en 
vertraagt het ouder worden van de huid. 
Door het (inwendige) gebruik van astaxan-
thine wordt een droge en ruwe huid glad-
der en zachter. Astaxanthine is goed voor 
de huidelasticiteit en vochthuishouding 
en gaat fijne lijnen en rimpels tegen. 

Effectief bij vermoeide ogen
Veel mensen brengen uren per dag ach-
ter een beeldscherm door en krijgen op 
den duur vermoeide, geprikkelde ogen 
en moeite met scherpstellen (accom-
moderen). Klachten van vermoeide ogen 
(asthenopie genoemd) die in de loop 
van de dag toenemen, zijn rode, lichtge-
voelige, pijnlijke, geïrriteerde, droge en/
of tranende ogen, minder scherp zien, 
hoofdpijn en stijve schouders. In verschil-
lende studies bij mensen is aangetoond 
dat een supplement met astaxanthine 
helpt bij vermoeide ogen (ook preventief ); 
de optimale dosis is 6 mg astaxanthine per 
dag.
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Astaxanthin belongs to the carotenoid group. It shares a part of the same biosynthetic 
pathway as β-carotene and they both posses a polyene chain that is able to quench free 
radicals. Astaxanthin is part of the Xanthophyll sub-group because of the additional keto- and 
hydroxyl-groups that are attached to the isoprene rings. This gives Astaxanthin the ability to 
orientate into the optimal hydrophillic and hydrophobic position as shown and provides the 
lipid bilayer with superior protection against peroxidation.

Figuur 2: Astaxanthine is een krachtige vanger van singlet zuurstof en beschermt de celmembraan.

De biosynthese van astaxanthine volgt gedeeltelijk dezelfde stappen als de biosynthese van bètacaroteen 
en beiden bezitten een polyeenketen (keten met meer dan drie dubbele koolstof-koolstofbindingen) die in 
staat is om vrije radicalen weg te vangen. Astaxanthine heeft het vermogen om de optimale hydrofiele en 
hydrofobe positie in te nemen zoals weergegeven in de afbeelding en voorziet de lipidendubbellaag van een 
uitstekende bescherming tegen peroxidatie.  



Gunstig bij lichamelijke inspanning
Tijdens lichamelijke inspanning neemt 
door verhoging an de stofwisseling de 
vorming van zuurstofradicalen in hart en 
skeletspieren toe. Deze oxidatieve stress 
heeft een negatieve invloed op uithou-
dingsvermogen, spierkracht en snelheid 
van spierherstel. Als antioxidant gaat as-
taxanthine toename van oxidatieve stress 
door lichamelijke inspanning (zoals sport) 
tegen waardoor conditie, spierkracht en 
spierherstel verbeteren. Door toename 
van de vetverbranding en een betere 
doorbloeding van de spieren treedt min-
der snel verzuring van de spieren op. 

Goed voor de maag
Astaxanthine beschermt de maagwand, 
heeft een maagversterkende invloed en 
ondersteunt het behoud van een normale 
zuurgraad in de maag. 

Astamax veilig supplement
Het gebruik van Astamax is zeer veilig. In 
de Verenigde Staten, Japan en verschil-
lende Europese landen zijn supplementen 
met astaxanthine (uit Haematococcus 
pluvialis) al langer dan 10 jaar zonder 
problemen op de markt. In de Verenigde 
Staten heeft astaxanthine de GRAS-status 
(generally recognized as safe). De produc-
tie van de alg voor Astamax vindt plaats 
onder schone en streng gecontroleerde 
(biologische) condities; het astaxanthine 
wordt uit Haematococcus pluvialis vrijge-
maakt door middel van oplosmiddelvrije, 
superkritische CO2-extractie. 

Er zijn aanwijzingen uit laboratoriumon-
derzoek dat astaxanthine de activiteit 
stimuleert van bepaalde enzymen die 
lichaamsvreemde en giftige stoffen (waar-
onder medicijnen) onschadelijk maken en 
afbreken; in theorie kan astaxanthine de 
werkzaamheid van bepaalde medicijnen 
beïnvloeden (zie onder kopje interacties).

Samenstelling per softgel:
astaxanthine 
(uit Haematococcus pluvialis) 4 mg
vitamine C (ascorbinezuur) 60 mg
vitamine E (d-alfatocoferol, 15 ie) 10 mg

Hulpstoffen: vulstof: zonnebloemolie; ge-
latine, glycerine, gezuiverd water, glycerol 
mono- en distearaat, antiklontermiddel: 
siliciumdioxide, kleurstof: ijzeroxide; leci-
thine (uit soja).

Gegarandeerd vrij van: gluten, lactose, 
conserveringsmiddelen en synthetische 
geur- en smaakstoffen.

Gebruik: 1-2 softgels per dag bij de maal-
tijd of zoals geadviseerd.

Interacties: uit in-vitro onderzoek is geble-
ken dat astaxanthine fase-1-enzymen (met 
name CYP3A4, CYP2B6) in lever, longen en 
nieren kan activeren. Dit betekent dat as-
taxanthine de werking van medicijnen kan 
beïnvloeden die door deze enzymen wor-
den omgezet (zie http://medicine.iupui.
edu/flockhart/). Andere carotenoïden (bè-
tacaroteen, luteïne, lycopeen) kunnen de 
opname van astaxanthine verlagen.
 
Verpakking: 60 softgels 
(bestelcode V1477)
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Astaxanthine zoals het door algen gepro-
duceerd wordt, niet alleen goed voor de 
gezondheid maar ook prachtig om te zien. 


