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#Kigelia Africana

Wat is Kigelia Africana?

Kigelia africana (ook bekend als de ‘worstboom’ of worsboom vanwege zijn grote vruchten) wordt gekweekt 
in veel delen van tropisch Afrika, waar het in veel gebieden als een endemische soort groeit. Het heeft een ver-
scheidenheid aan medicinale toepassingen. Een belangrijke medicinale plant in zijn oorspronkelijke verspreid-
ingsgebied, waar hij gewoonlijk uit het wild wordt verzameld voor lokaal gebruik.

Dit op planten gebaseerde, traditionele medicinale systeem speelt nog steeds een essentiële rol in de gezond-
heidszorg van meer dan 80% van de wereldbevolking, die eropt vertrouwt in hun eerstelijns zorg.

De worstvruchten hebben een anti-oxidante[1,2], antibacteriële[3,4] en hepatoprotectieve werking die de oxidatie 
kunnen remmen en lichaamscellen kunnen beschermen tegen oxidatieve schade[5].  De bladeren hebben een 
ontstekingsremmende werking[8], en de bloemen zijn gunstig voor hun antidiabetische en hypolipidemische 
werking.

In lijn met de traditionele Afrikaanse farmacopee - een handboek met voorschriften voor de analyse van genee-
smiddelen - wordt Kigelia Africana gebruikt als een voorouderlijk middel tegen slangenbeten, tandpijn en buikpi-
jn. De matrons van Lebou of Green Cap gebruiken het vruchtvlees van de rijpe vruchten om over de borsten van 
jonge vrouwen te wrijven om ze een goed ontwikkelde buste te geven.
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Kigelia Africana Fruit Extract- Actieve componenten

Flavonoïdes zijn polyfenolen met 
een anti-oxidante werking. Het ex-
tract bevat typische luteoline en 
6-hydroxyluteoline plus hun glocis-
den - d.w.z. flavonen gebonden 
aan glucose. Het extract bevat ook 
quercetine. Flavonen stabiliseren 
en versterken de capillaire bloed-
vaten en het bindweefsel aan het 
oppervlak[6].

Steroïdale saponinen en hun 
aglyconen, zoals ruscogenin, heb-
ben ook een verstevigend effect op 
bindweefsel[1].

Vetzuren zoals Palmitinezuur, 
vertoonden  een antibacteriële 
werking tegen gramnegatieve en-
positieve bacteriën en ondersteunen 
het traditionele gebruik van de plant 
bij de behandeling van bacteriële 
infecties[4,7].

Fytosterolen zoals stigmasterol, 
campesterol en ß-sitosterol stabi-
liseren de huidbarrière op dezelfde 
manier als humaan cholesterol[8].

Verminosides zijn iridoïden die 
door planten worden gebruikt om 
zich te verdedigen tegen schade 
door herbivoren. Ze hebben ook een 
antimicrobiële werking en bescher-
men planten tegen micro-organis-
men (bacteriën en schimmels). In vi-
tro studies hebben aangetoond dat 
verminosides de enzymen die be-
trokken zijn bij ontstekingen tot 83% 
remmen bij zeer lage concentraties 
en ook pijnstillende eigenschappen 
hebben[8].

Kigelia Africana voordelen 

•	 Krachtige anti-oxidant
•	 Herstelt de stevigheid van de huid en verbetert de elasiticeit
•	 Antibacterieel en antimicrobieel 
•	 Versterkt de haarvaten
•	 Verbetert de huidbarrièrefunctie
•	 Ondersteunt de genezing en laat de huid stralen
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Introductie pHformula H2O flash

Deze mineraalrijke spray uit bronwater is ideaal voor dagelijks gebruik om de gevoelige huid te kal-
meren, de huid comfort te bieden na het reinigen, te hydrateren en op te frissen bij warm weer. Kan 
ook gebruikt worden om make-up te fixeren. Geformuleerd met de magische eigenschappen van 
Kigelia Africana. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
Spray een fijne nevel op de huid. 
Dep zachtjes droog. Niet schudden.

BELANGRIJKE INGREDIËNTEN 
 Mineraalrijk water  
 Kigelia Africana Fruit Extract 
 Quillaja Saponaria Bark Extract 
 Bisabolol
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