
Emotioneel evenwicht

SaffraMed ter ondersteuning van de gemoedstoestand

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Deze informatiebrochure is bedoeld voor professionele zorgverleners en dient niet te worden doorgegeven aan de consument. 
De gezondheidsclaims naast de productafbeeldingen mogen wel worden gecommuniceerd naar de consument.
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Wetenschappelijke informatie

De verkoop van antidepressiva neemt jaarlijks toe, een trend die zich in heel Europa voordoet. Dit betekent dat steeds meer mensen een 
beroep blijven doen op gespecialiseerde hulp voor een stemmingsstoornis. Over de efficiëntie van antidepressiva bij milde tot matige 
depressie bestaat controverse. Daarom wordt in de aanpak van depressieve klachten stilaan een grotere plaats toegekend aan gespeci-
aliseerde psycho- en fytotherapie.
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Gebruik van antidepressiva | Aantal mensen per 1000 die een dagelijkse dosis nemen

De producten vermeld in deze folder zijn voedingssupplementen en geen geneesmiddelen. Een voedingssupplement mag niet als vervanging voor een gevarieerde voeding en 
gezonde levensstijl gebruikt worden. Ze dienen ter ondersteuning van de algemene gezondheid en zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in de preventie en genezing van 
ziekten. De informatie over de producten kan geen enkel professioneel medisch advies vervangen. Nutrisan kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade als 
gevolg van vermeende informatie, advies en gebruik van producten, onjuistheden en/of onvolledigheden. Publicatiedatum: 06/2017

Bron: OECD (2014), Health at a Glance: Europe 2014, OECD Publishing
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Saffr’Activ™, het wetenschappelijk bewezen saffraanextract,
in de aanpak van milde tot matige depressie

Saffr’Activ™ is het gestandaardiseerde extract van saffraanstampers 
(Crocus sativus) dat gebruikt werd in gecontroleerd onderzoek bij volwas-
senen met depressieve klachten.1 Het gebruik van saffraan bij depressie 
dateert uit de Perzische traditionele geneeskunde.

Saffraanextract ten opzichte van placebo

Klinische studie bij 40 patiënten met milde tot matige de-
pressie toonde hoe het saffraanextract (2x15 mg/dag) na 
6 weken de depressieve symptomen beter onder controle 
hield dan de placebocontrole, zonder significante verschil-
len in bijwerkingen.2

Saffraanextract ten opzichte van imipramine

Klinische studie bij 30 patiënten met milde tot matige de-
pressie toonde hoe het saffraanextract (3x10mg/dag) na 6 
weken de depressieve symptomen even goed onder con-
trole hield als imipramine (100 mg/dag, TCA: tricyclisch 
antidepressivum). Imipramine gaf meer bijwerkingen (dro-
ge mond, sedatie) dan saffraan.3

Figuur. Daling in Hamilton depressie-score (HAM-D 17-items) bij 
gebruik van het saffraanextract versus placebo. De deelnemers 
aan de saffraangroep scoorden na 6 weken significant beter dan 
de deelnemers aan de placebogroep (p < 0.001).

Figuur. Daling in Hamilton depressie-score (HAM-D 17-items) bij 
gebruik van het saffraanextract versus imipramine (p < 0.001).
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1. Noorbala AA, Akhondzadeh S, Tahmacebi-Pour N, Jamshidi AH. J Ethnopharmacol 2005; 97(2):281-4. • 2. Akhondzadeh S, Tahmacebi-Pour N, Noorbala AA et al. Phytother Res 2005; 19(2):148-51. • 3. 
Akhondzadeh S, Fallah-Pour H, Afkham K et al. BMC Complement Altern Med 2004; 4:12. 4. Lopresti AL, Drummond PD. Hum Psychopharmacol 2014; 29(6):517-27. • 5. Alavizadeh SH, Hosseinzadeh H. 
Food Chem Toxicol 2014; 64:65-80. • 6. Kashani L, Raisi F, Saroukhani S et al. Hum Psychopharmacol 2013; 28(1):54-60. • 7. Modabbernia A, Sohrabi H, Nasehi AA et al. Psychopharmacology (Berl) 2012; 
223(4):381-8. • 8. Sanmukhani J, Satodia V, Trivedi J et al. Phytother Res 2014; 28(4):579-85.
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Saffr’Activ™ ten opzichte van fluoxetine

Klinische studie bij 40 patiënten met milde tot matige depressie 
toonde hoe het saffraanextract (2x15mg/dag) na 6 weken de depres-
sieve symptomen even goed onder controle hield als fluoxetine (20 
mg/dag, SSRI: serotonineheropname-inhibitor), zonder significante 
verschillen in bijwerkingen.1

Figuur. Daling in Hamilton depressie-score (HAM-D 
17-items) bij gebruik van het saffraanextract versus 
fluoxetine (p < 0.001).

Beïnvloeding neurotransmitters met saffraan

De 4 belangrijkste actieve stoffen uit saffraanstampers 
zijn crocine en crocetine (kleur), picrocrocine (smaak) 
en safranal (aroma).4 Hun collectief werkingsmecha-
nisme bij depressie wordt op basis van in-vitro-on-
derzoek en dierexperimenten als volgt omschreven:4,5

Geen zin hebben in seks, niet meer klaarkomen of geen erectie krijgen 
zijn bijwerkingen van fluoxetine (en andere antidepressiva). Saffraan is een 
afrodisiacum dat deze bijwerkingen succesvol onderdrukte in recent kli-
nisch onderzoek. Klinische studie bij 38 vrouwen, gediagnosticeerd met 
depressie en minstens 6 weken in behandeling met fluoxetine (40 mg/d), 
toonde dat het saffraanextract (2x15 mg/dag) na 4 weken de seksuele 
dysfunctie geïnduceerd door fluoxetine verminderde.6

Figuur. Verbetering van het seksueel functioneren bij gebruik van het saffraanextract 
(p < 0.001), gemeten aan de hand van de “Female Sexual Function Index” (FSFI, 
een 19-item-vragenlijst omtrent seksueel verlangen, opwinding, lubricatie, orgasme, 
tevredenheid en genitale pijn).

Tabel. Gemiddelde verbetering in score toegekend aan 
de erectiefunctie. Beoordeling van de erectiefunctie was 
onderdeel van de “International Index of Erectile Functi-
on” (IIEF).

Klinische studie bij 36 mannen, gediagnosticeerd 
met depressie en minstens 6 weken in behande-
ling met fluoxetine (40 mg/d), toonde dat het saf-
fraanextract de erectiële dysfunctie geïnduceerd 
door fluoxetine verminderde.7

Saffraanextract 
(30 mg/dag)

Placebo

Erectiefunctie week 2

2.2 ± 1.1 -1.9 ± 3.4

Erectiefunctie week 4

4.5 ± 2.5 -2.5 ± 4.6

p <0.001
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   hogere beschikbaarheid van serotonine, noradrenaline en dopamine 
via inhibitie van de heropname van deze neurotransmitters

  anti-inflammatoir potentieel

  antioxidant

Saffraanextract onderdrukt seksuele bijwerking van fluoxetine
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Curcumine, het bestanddeel van Curcuma longa 
met antidepressief effect

Nutriënten voor de hersenen

Curcumine, het belangrijkste curcu-
minoïde uit Curcuma longa, bezit 
een antidepressief effect en werd in 
een eerste klinische studie bij patiën-
ten met matige depressie even goed 
bevonden als fluoxetine (studieduur: 
6 weken).8 

Op basis van dierproeven wordt het 
werkingsmechanisme van curcumi-
ne bij depressie als volgt omschre-
ven: hogere beschikbaarheid van 
serotonine, noradrenaline en dopa-
mine via inhibitie van het MAO-en-
zym.8 Curcuminoïden zijn eveneens 
krachtige antioxidanten en anti-in-
flammatoire bestanddelen.

L-methylfolaat (5-methyl-tetrahydrofolaat/MTHF)
MTHF is de rechtstreeks actieve vorm van foli-
umzuur. In combinatie met actieve vitamine B6 
(pyridoxaal-5’-fosfaat) en actieve vitamine 
B12 (methylcobalamine) laat L-methylfolaat de 
homocysteïnespiegel dalen. Verhoogde homo-
cysteïnewaarden en tekorten aan foliumzuur, B6 
en B12 zijn in sommige studies geassocieerd met 
depressieve symptomen.10 Pyridoxaal-5’-fosfaat 
(B6)10 en L-methylfolaat11 stimuleren tevens de 
aanmaak van neurotransmitters.

Maximale biologische beschikbaarheid van het curcuminefytosoom

Curcuminoïden worden 29 maal beter opgenomen in fytosoomvorm dan ongebonden. Dit 
werd berekend aan de hand van onderstaand absorptieprofiel bij vrijwilligers (kleinschalig 
experiment).9

Figuur. Absorptieprofiel 
na inname van curcumi-
nefytosoom in lage dosis 
(209 mg totale curcumi-
noïden), curcuminefyto-
soom in hoge dosis (376 
mg totale curcuminoïden) 
en niet-gebonden curcu-
minoïdencomplex (1799 
mg totale curcuminoïden). 

Figuur. Personen met bepaalde genetische polymorfismen in het enzym methyleente-
trahydrofolaat reductase (MTHFR) zijn minder goed in staat om synthetisch foliumzuur 
(pteroylmonoglutaminezuur) of folaten uit de voeding te activeren.

De prevalentie van bepaalde MTHFR-polymorfismen ligt hoger bij patiënten met depressie dan bij niet-depressieve personen. 
Rechtstreeks gebruik van actief foliumzuur is daarom aangeraden voor deze doelgroep.10,11

Myo-inositol Zink Vitamine D3

Depressieve patiënten hebben een verlaagd 
gehalte van myo-inositol in hun prefrontale 
hersenschors. Myo-inositol neemt deel aan de 
signaaloverdracht ter hoogte van de receptoren 
van diverse neurotransmitters.12

Depressie is geassocieerd met 
een lagere concentratie aan zink 
in perifeer bloed. Zink speelt een 
rol bij de regulatie van zenuwim-
pulsen.13

Depressieve symptomen zijn geassocieerd 
met een vitamine D-tekort of gebrek aan 
zonlicht. In suppletiestudies met de beste 
studieopbouw gaf vitamine D een verbete-
ring van de depressieve symptomen.14
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9. Cuomo J, Appendino G, Dern AS et al. J Nat Prod 2011; 74(4):664-9. • 10. Lok A, Mocking RJ, Assies J et al. J Affect Disord 2014; 166:115-23. • 11. Stahl SM. CNS Spectr 2007; 12(10):739-44. • 12. Mukai 
T, Kishi T, Matsuda Y et al. Hum Psychopharmacol 2014; 29(1):55-63. • 13. Swardfager W, Herrmann N, Mazereeuw G et al. Biol Psychiatry 2013; 74(12):872-8. • 14. Spedding S. Nutrients 2014; 6(4):1501-18.
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Bijzondere eigenschappen

SaffraMed

Het saffraanextract is van een wetenschappelijk bewezen kwaliteit

Het correct geïdentificeerde zuivere saffraanextract van saffraanstampers is uniek gestandaardiseerd op >3% crocine

Verbeterde stabiliteit en maximale biologische beschikbaarheid van curcumine door koppeling aan fosfatidylcholine uit 
soja (fytosoomproces)

Rechtstreeks actieve vormen van de vitaminen B6, B12 en foliumzuur

Organische zink gebonden aan zuivere L-methionine biedt een optimale biologische beschikbaarheid

Cholecalciferol, de meest fysiologisch actieve vorm van vitamine D

Samenstelling per vegetarische capsule

Kurkuma (Curcuma Longa L.) wortelextract fytosoom bevat 65 mg fosfatidylcholine en 95 
mg kurkuma waarvan 32 mg curcuminoïden 160 mg, Inositol 75 mg, Saffraankrokus (Cro-
cus Sativus L.) stempelextract gestandaardiseerd op >3% crocine 30 mg, Vitamine B6 (pyri-
doxal-5-fosfaat) 3 mg (214% RI*), Zink (mono-L-methioninesulfaat) 2 mg (20% RI*), Vitamine 
B9 (calciumzout van (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur) 100 mcg (50% RI*), Vitamine B12 
(methylcobalamine) 75 mcg (3000% RI*), Vitamine D3 (cholecalciferol) 12 mcg (240% RI*) 
• *RI= Referentie-inname • Allergenen: soja

Gezondheidsclaims

Saffraan ondersteunt een goede gemoedstoestand.
Kurkuma helpt het mentaal evenwicht en ondersteunt de hersenfunctie.
Foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12 dragen bij tot de normale psychologi-
sche functie en de vermindering van vermoeidheid.

Inhoud

30 en 60 
vegetarische capsules

Aanbevolen gebruik 

1 capsule per dag, gedurende minstens 4 tot 6 weken 
of volgens het advies van een gezondheidsprofessional. 
Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik 
van depressie behandeling of gebruik van anticoagulan-
tia. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap

30 vegecaps | CNK: 3290-459
60 vegecaps | CNK: 3290-467

ISO 22000

T. +32 (0)3 778 81 11   |   info@nutrisan.com 
Meer informatie: www.nutrisan.com   |   


