Forever Aloë Vera Gel
"Helpt de immuniteit te verhogen, stimuleert de spijsvertering en zorgt voor
een fitter gevoel."

Onduidelijk is op welke voedingsstof(fen) deze gezondheidsclaims betrekking hebben. Een
gezondheidsclaims dient namelijk gekoppeld te zijn aan een voedingsstof waarvoor de claim is
goedgekeurd, dan wel 'on hold' staat. Ze zijn in ieder geval niet goedgekeurd voor aloë vera.
Er staan wel gezondheidsclaims voor aloë vera en de spijsvertering (ID3721), het
immuunsysteem (ID2635, 1996) en vermoeidheid (ID2634) 'on hold'.
Stimuleren van de spijsvertering
Studies laten overtuigend zien dat aloë vera een laxerend effect heeft, waardoor het gebruik
ervan zinvol zou kunnen zijn bij obstipatie [1]. Dit is echter een medische claim die niet is
toegestaan. Bij afwezigheid van obstipatie heeft een laxerende werking geen gunstig effect op
de spijsvertering of de gezondheid. Het zou de spijsvertering eerder kunnen verstoren omdat
voedingsstoffen door de versnelde passage minder goed kunnen worden opgenomen. Er
worden zelfs buikkrampen en diarree als ongewenste bijwerking gerapporteerd. Een laxerend
effect kan dan ook niet gezien worden als het stimuleren van de spijsvertering. Het is ook geen
fysiologisch effect dat voordelig is voor de gezondheid, wat één van de criteria is voor
goedkeuring van een gezondheidsclaim. De vraag is overigens in hoeverre Forever Aloe Vera
Gel een laxerend effect heeft. De stoffen die verantwoordelijk zijn voor het laxerende effect
(aloin, aloeemodin en barbaloin) bevinden zich namelijk in het latex van het blad [1]. De
Forever Aloë Vera Gel wordt, zoals de naam al zegt, gemaakt van de gel die arm is aan stoffen
met een laxerende werking.
"Forever Living only use the raw Gel (taken from the inner leaf of the Aloe Vera plant)
No other Part of the Aloe Vera Plant is used, because the Aloe Latex (the yellowish
lining called Aloin) and the Aloe Rind (the outer leaf/skin) is not recommended for
comsumption and has no nutritional value and therefore is discarded." [2]
Naast het laxerende effect van aloë vera is er nauwelijks iets bekend over het effect van aloë
vera op de spijsvertering.
Verhogen van de immuniteit
Er zijn aanwijzingen dat aloë vera een gunstig effect heeft of cellen die betrokken zijn bij het
immuunsysteem [3]. Het gaat dan echter voornamelijk om uitwendig gebruik, bijvoorbeeld bij
psoriasis en (brand)wonden. Het effect van aloë vera op het immuunsysteem wanneer het
gedronken wordt is grotendeels onduidelijk.
Aan de Forever Aloë Vera Gel is wel vitamine C toegevoegd. Voor vitamine C is de
gezondheidsclaim goedgekeurd dat het bijdraagt aan de normale werking van het
immuunsysteem [4]. Voorwaarde is wel dat het product "een bron" is van vitamine C, wat
inhoud dat er per dagdosering van 60 ml minimaal 9 mg vitamine C in moet zitten. Dat zal
waarschijnlijk wel gehaald worden, maar dan moet de gezondheidsclaim wel gekoppeld worden
aan vitamine C en moet het duidelijk zijn hoeveel vitamine C erin zit. Dat is nu onduidelijk
waardoor de gezondheidsclaim op deze manier niet gebruikt mag worden. Bovendien heeft de
gezondheidsclaim “helpt de immuniteit te verhogen” een bredere reikwijdte dan is
goedgekeurd door de EFSA [4]:
“The following wording reflects the scientific evidence: ‘Vitamin C contributes to the
normal function of the immune system”
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Zorgen voor een fitter gevoel
De claim “zorgt voor een fitter gevoel” is een onduidelijk omschreven gezondheidsclaim en zal
nader gespecificeerd moeten worden, met specifieke gezondheidsclaim die is gekoppeld aan
een voedingsstof. Voor de consument is het namelijk niet duidelijk wat er precies bedoeld
wordt met "een fitter gevoel" en hoe dat gekwantificeerd moet worden. De Van Dale geeft voor
'fit' de betekenis "in goede conditie" en voor 'conditie' de betekenis "toestand, lichamelijke
gesteldheid" en "uithoudingsvermogen". De claim geeft ook aan dat het 'slechts' om een
gevoel gaat, wat verdere onduidelijkheid schept.

Samengevat kan geconcludeerd worden dat er geen algemeen aanvaard wetenschappelijk
bewijs is dat Forever Aloë Vera Gel de immuniteit verhoogt, de spijsvertering stimuleert en
zorgt voor een fitter gevoel.

Forever Garcinia Plus
"Forever Garcinia Plus bevat Garcinia Cambogia dat het hongergevoel of de
eetlust vermindert. Het zorgt voor een verminderde opslag van vet in
vetweefsel."

Deze gezondheidsclaims zijn niet goedgekeurd door de EFSA. Er staan wel gezondheidsclaims
voor garcinia cambogia en gewichtsregulatie/eetlust 'on hold' bij de EFSA (ID2057). Het
actieve ingrediënt in garcinia cambogia is hydoxycritic acid (HCA). Voor Forever Garcinia Plus is
het gebruiksadvies om dagelijks één softgel te nemen waar 500 mg garcinia cambogia in zit
met 250 mg HCA.
Verminderen van de eetlust
Uit een systematic review van 2013 blijkt niet dat garcinia cambogia (2.400-3.400 mg/dag) de
eetlust vermindert [5]. Van de vijf studies vond er slechts één een gunstig effect [6]. Die
studie maakte echter gebruik van een aangepaste vorm van HCA met een hogere
biobeschikbaarheid wat niet te vergelijken is met de garcinia cambogia in Forever Garcinia
Plus. Bovendien was de dosering 2.800 mg/dag, wat ruim vijf keer hoger is dan het
gebruiksadvies.
Verminderen van de vetmassa
In 2011 is er een systematic review en meta-analyse verschenen waarin gekeken is naar de
effectiviteit van garcinia cambogia/HCA als afslanksupplement [7]. Eén studie daarvan laat
zien dat HCA het vetpercentage en de vetmassa verminderde vergeleken met aanvang, terwijl
de placebo-groep geen verschil met aanvang liet zien [8]. De effecten van HCA op het
vetpercentage en de vetmassa zijn echter alleen met aanvang vergeleken en niet met de
placebo-groep. Interessant hierbij is dat voor lengte, lichaamsgewicht, BMI, middel/heup-ratio,
leeftijd en de huidplooien wel wordt aangeven dat er bij aanvang geen significante verschillen
waren tussen de groepen, maar dat dit voor het vetpercentage en de vetmassa niet wordt
vermeld. Wel is te zien dat het vetpercentage in de HCA-groep bij aanvang ruim 7 % hoger
was dan in de placebo-groep (43,3 versus 36,1 %). Voor de vetmassa, gemeten met de Body
stat 1500, was het verschil bijna 7 kg (30, 2 versus 23,6 kg), terwijl het verschil in
lichaamslengte maar 1 cm was. Aangezien beide groepen gedurende acht weken ook nog een
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energiebeperkt dieet volgden van 1.000kcal/dag, is het niet uit te sluiten dat het verschil bij
aanvang van invloed is geweest op de resultaten. Gewichtsverlies gaat over het algemeen
namelijk makkelijker bij een hoger vetpercentage. De vraag is ook hoe betrouwbaar de
metingen zijn geweest. De vetmassa is namelijk met twee verschillende BIA-apparaten
gemeten (Body stat 1500 en Tanita TBF-511), waarbij de verschillen tussen beide variëren van
10-15 kg. Tot slot werd voor deze studie geen garcinia cambogia gebruikt, maar een poeder
van garcinia atroviridis, wat ook HCA bevat, maar waarvan de hoeveelheid niet vermeld wordt.
Twee studies uit de systematic review laten zien dat garcinia cambogia/HCA de viscerale-,
subcutane- en totale vetmassa verminderden [9, 10], waarvan één studie dit alleen laat zien
bij deelnemers met een grote viscerale vetmassa (≥90 cm²) [10]. Beide studies gebruikten
1.000 mg HCA/dag, wat vier keer meer is, dan het gebruiies voor Forever Garcinia Plus. Twee
andere studies vonden geen effect op de vetmassa of het vetpercentage [11, 12]. Na de
besproken systematic review uit 2011 is er nog een studie verschenen waarin ook geen effect
werd gevonden van garcinia cambogia op het vetpercentage [13].
Opmerkingen
o

De dosis HCA in de studies varieerde van 1-2,8 gram/dag. Tot een dosis van 1,5
gram/dag wordt er geen effect op het lichaamsgewicht gevonden. Een dagdosering
Forever Garcinia Plus bevat 250 mg HCA.

o

Twee studies [6, 14] maakten gebruik van een aangepaste vorm van HCA (HCA-SX)
die beter oplosbaar is in water en een hogere biobeschikbaarheid heeft [15].

o

Auteurs van een review uit 2013 bevestigen dat de studies naar het effect van garcinia
cambogia op eetlust en lichaamsgewicht inconsistente resultaten laten zien [16]:
"Despite the intriguing evidence of antiobesity effects of G. cambogia from in
vitro and animal studies, more equivocal results were obtained from randomized
double-blind placebo-controlled experiments dealing with human subjects."

o

Een aantal Europese lidstaten hebben 'conditions of use' ingediend. Deze zijn niet altijd
duidelijk omschreven(bijvoorbeeld "volgens traditioneel gebruik"). Wanneer de
'conditions of use' wel duidelijk omschreven zijn, is die 750-1.000 mg HCA per dag.
Garcinia Plus voldoet daar dan niet aan met 250 mg/dag.

Samengevat kan geconcludeerd worden dat er geen algemeen aanvaard wetenschappelijk
bewijs is dat garcinia cambogia de eetlust en de hoeveelheid lichaamsvet vermindert.
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Forever Ginkgo Plus
"Forever Ginkgo Plus ondersteunt het geheugen"

Deze gezondheidsclaim is niet goedgekeurd door de EFSA. Een dergelijke gezondheidsclaim
voor ginkgo biloba staat wel 'on hold' bij de EFSA (ID2261). Onduidelijk is waar dit
ondersteunende effect op gebaseerd is. Drie systematic reviews laten geen overtuigend bewijs
zien dat ginkgo biloba een positief effect heeft op het geheugen bij gezonde mensen [17-19]:
"The key ﬁndings from this meta-analysis are that G. biloba has no signiﬁcant impact on
memory, executive function or attention with all effect sizes non-signiﬁcant and
effectively at zero." [17]
“Indeed, none of the 13 studies assessing memory revealed an overall signiﬁcant effect
size. Given that G.biloba is marketed worldwide as a memory enhancer or touted to at
least ‘maintain memory’, it is crucial to establish the validity for such claims.” [17]
Twee studies laten zien dat ginkgo biloba de achteruitgang van het geheugen van oudere
volwassen niet vertraagt [20, 21]. Studies waarbij gekeken is naar het effect van ginkgo biloba
op het cognitief functioneren bij mensen met dementie laat ik hier buiten beschouwing omdat
dit niet de doelgroep is en het bovendien een medische claim is.

Samengevat kan geconcludeerd worden dat er geen algemeen aanvaard wetenschappelijk
bewijs is dat ginkgo biloba het geheugen ondersteunt.

Forever Gin Chia
"Ginseng draagt bij aan een natuurlijke afweer en de goede werking van het
immuunsysteem. Daarnaast ondersteunt het de geheugenprestaties en het
behoud van een optimale conditie."

Dit is een voedingssupplement met de ingrediënten chia en ginseng (120 mg panax ginseng en
60 mg siberian ginseng). Het gaat nu om ginseng. Deze gezondheidsclaims zijn niet
goedgekeurd, maar ook hier staan voor panax ginseng enkele gezondheidsclaims 'on hold',
waaronder voor het ondersteunen van het geheugen (ID3870) en het immuunsysteem
(ID2316, 3672, 3930). De literatuur laat daar echter geen overtuigende bewijzen voor zien.
Een Cochrane-review vindt op basis van een klein aantal studies inconsistente resultaten wat
betreft het geheugen, waarbij het merendeel geen effect laat zien [22]:
“The small number of studies that have been done provided very limited evidence of
beneﬁcial effects of ginseng on cognitive function, behavior and quality of life in
healthy participants.”
Wanneer er wel een gunstig effect op het (werk)geheugen wordt gevonden is dat bij een dosis
van minimaal 200 mg/dag. Voor Forever Gin Chia is het gebruiksadvies om dagelijks drie
tabletten te nemen, wat goed is voor in totaal 120 mg panax ginseng. Bij de "conditions of
use" staat voor panax ginseng en het effect op het geheugen echter een dosis van 600-2.000
mg/dag. Daarmee voldoet de gezondheidsclaim niet aan de Claimsverordening.
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Voor het effect van ginseng op markers van het immuunsysteem worden eveneens
inconsistente resultaten gevonden [23].

Samengevat kan geconcludeerd worden dat er geen algemeen aanvaard wetenschappelijk
bewijs is dat ginseng bijdraagt aan een goede werking van het immuunsysteem en de
geheugenprestaties.
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