
Vegaqura Q-Start 

De natuurlijke darmontgifting van slechts 1 dag 

 

Voedingssupplement op basis van drie jaar gefermenteerde enzymen 
gehaald uit 150 verschillende soorten groente en fruit. Deze 'bom' van 

natuurlijke enzymen (die met behulp van nanotechnologie zijn gefilterd) 

zorgt ervoor dat de spijsverteringsorganen (darmen) worden ontdaan van 
onverteerd voedsel en gifstoffen die daar (vaak al vele jaren) voor 

ontstekingen zorgen en een broedplaats zijn voor schadelijke bacteriën.   
 

Q-Start kan gebruikt worden in combinatie met geneesmiddelen en heeft 
geen schadelijke bijwerkingen. Het visuele resultaat van de Vegaqura-

methode is uniek. De gemiddelde gebruiker verliest de volgende dag 
ongeveer 1,0 kg aan zichtbare vuiligheid. En dat voel je dan ook.  

 
Q-Start heeft enkel natuurlijke ingrediënten, is 100% Vegan en je kunt het 

gewoon zelf thuis doen. Het duurt slechts 1 dag.  
 

De voordelen van Vegaqura Q-Start op een rijtje: 
 

• Darmreiniging van slechts één dag 

• Twee keer per jaar gebruiken om de darmen goed schoon te houden 

• Verwijdert onverteerde voedselresten uit de darmen 

• Laat slijmvlies en ‘goede’ bacteriën intact 

• Reinigt ook de dunne darm, wat hydrotherapie niet lukt 

• Gebaseerd op drie jaar gefermenteerde ingrediënten 

• Met enzymen uit 150 verschillende soorten groente en fruit 

• Filterproces op basis van nanotechnologie 

• Verwijdert toxines uit bloed, weefsels en cellen 

• 100% natuurlijke ingrediënten 

• 100% vegan 

• Zichtbaar resultaat in de ontlasting 

• Volgens Traditionele Chinese Geneeskunde 

• Complete set van Reinigen – Herstellen – Onderhouden 

• Geen schadelijke bijwerkingen 

• Uniek in Europa 

• Prima van smaak 

• Methode zonder pijn 

• Kan i.c.m. Medicijnen ingenomen worden 

 
Inhoud: 10x12 Gr Enzympoeder / 2x3 Gr Probioticapoeder / 2x50 ML Enzymvloeistof 
Voldoende voor 1 volwassene voor 1 dag.  

 
 
 
 

Ingrediënten lijst: zie hier onder 
 



Uniek Productieproces: 
 
Vegaqura-producten zijn afkomstig uit Taiwan, waar ze zo’n 25 jaar geleden door TCM-artsen 
werden ontwikkeld. Deze experts werkten samen met een ontwikkelaar van nanotechnologie-
machines en samen optimaliseerden ze het fermentatie- en filterproces zodat de unieke combinatie 
van kruiden en ingrediënten het beste effect heeft op alle delen van het menselijke 
spijsverteringsstelsel. Zo zitten er bijvoorbeeld speciale enzymen in Chinese yam die goed zijn voor 
de maag en bevat bromelaïne elementen die in de dunne darm hun werk kunnen doen.  
 
Dit gistings- en rijpingsproces kan het beste worden gezien als 180 grote vaten, waarvan elk een 
bepaalde groente of fruit bevat die daar een natuurlijk gistingsproces ondergaat. Dit proces kan tot 
wel drie jaar duren, waardoor de ingrediënten extreem krachtig zijn geworden. Krachtiger dan 
enzymen uit supplementen of aanwezig in groente en fruit. Deze enzymen worden vervolgens 
gecombineerd volgens een geheim TCM-recept, en vormen samen de unieke formule van vegaqura 
Q-Start.  
 
Onze producten voldoen aan alle Europese voedselveiligheidseisen en hebben geen schadelijke 
bijwerkingen. Ze bevatten ook geen zware metalen, pesticiden of andere schadelijke elementen. 
Elke batch wordt zowel intern als door een extern bedrijf op zuiverheid gecontroleerd. 

 
INGREDIENTEN: 

DE ÉÉN-DAAGSE METHODE (VOEDINGSSUPPLEMENT) VAN VEGAQURA Q-START BEVAT:  

- Vegaqura Q-Start Enzympoeder met enzymen, groente en fruit 

- Vegaqura Q-Probioticapoeder met probiotische bacteriën 

- Vegaqura Q-Start Enzymvloeistof met enzymen, groente en fruit 

VEGAQURA Q-START ENZYMPOEDER | VOEDINGSSUPPLEMENT  

Ingrediënten: Vlozaadvezels, samengesteld zetmeel poeder (mungboon, sojaboon, zwarte boon, 

haver, bruine rijst), guargom, appelvezel, havervezel, inuline, enzym-extract poeder (sinaasappel, 

ananas, mango, citroen, passievrucht), GOS, geïsoleerd soja-eiwit, konjac poeder, xanthaangom 

Nettogewicht: 10 x 12 g per sachet = 120 g 

Samenstelling per dagelijkse inname (120 GRAM)  

    %RI* 

Vlozaadvezels  30,0 g  ** 

Samengesteld Zetmeel Poeder     

  Mungboon  3,2 g  ** 

  Sojaboon  3,1 g  ** 

  Zwarte Boon  3,1 g  ** 



  Haver  3,1 g  ** 

  Bruine Rijst  3,1 g  ** 

Guargom √  12,0 g  ** 

Appelvezel   9,6 g  ** 

Havervezel √√  9,6 g  ** 

Inuline  9.6 g  ** 

Enzym-Extract Poeder     

  Sinaasappel  1,7 g  ** 

  Ananas  1,7 g  ** 

  Mango  1,7 g  ** 

  Citroen  1,7 g  ** 

  Passievrucht  1,6 g  ** 

Galacto-Oligosachariden  7,2 g  ** 

Geïsoleerd Soja-Eiwit  6,0 g  ** 

Konjac Poeder √  6,0 g  ** 

Xanthaangom  6,0 g  ** 

   

VEGAQURA Q-PROBIOTICAPOEDER | VOEDINGSSUPPLEMENT  

Ingrediënten: Inuline, bosbessenpoeder, lactobacillus plantarum, lactobacillus fermentum, 

bifidobacterium longum, lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, lactobacillus salivarius, 

lactobacillus helveticus, lactobacillus paracasei 

Nettogewicht: 2 x 3 g per sachet = 6 g 

Samenstelling per dagelijkse inname (6 GRAM)   

   %RI* 



Inuline  1200 mg  ** 

Bosbessenpoeder  780 mg  ** 

Lactobacillus Plantarum  600 mg  ** 

Lactobacillus Fermentum  600 mg  ** 

Bifidobacterium Longum  600 mg  ** 

Lactobacillus Rhamnosus  480 mg  ** 

Lactobacillus Acidophilus  480 mg  ** 

Lactobacillus Salivarius  480 mg  ** 

Lactobacillus Helveticus  420 mg  ** 

Lactobacillus Paracasei  360 mg  ** 

 

VEGAQURA Q-START ENZYMVLOEISTOF | VOEDINGSSUPPLEMENT  

Ingrediënten: Bromelaïne, papaïne, ananas, watermeloen, bloemkool, tomaat, komkommer, prei, 

meidoornbes, aubergine, maïs, bittermeloen, goji bes, carambola, Chinese kool, kaki, guave, Chinese 

yam, taro, perilla, wortel, papaja, moerbei, aardappel, adukiboon, citroen, sojaboon, witte kool, 

pompoen, kombu, spinazie, rode dadel, zwarte boon, mungboon, lotuszaad, lychee, waterspinazie, 

suikerwier, mandarijn, grapefruit, passievrucht, shiitake, kiwi, zoete aardappel, rettich, druif, 

banaan, pitaja, nori, mango, aardbei, okra, aloë vera, peer, suikerappel, loquat, koriander, appel 

Nettogewicht: 2 x 50 ml per flesje = 100 ml 

Samenstelling per dagelijkse inname (100 ML)   

    %RI* 

Bromelaïne  4,00 ml  ** 

Papaïne  3,83 ml  ** 

Enzym Concentraten van:      

   Ananas  3,80 ml  ** 

   Watermeloen  3,37 ml  ** 

   Bloemkool  3,10 ml  ** 

   Tomaat  2,94 ml  ** 

   Komkommer  2,77 ml  ** 

   Prei  2,69 ml  ** 

   Meidoornbes  2,68 ml  ** 



   Aubergine  2,67 ml  ** 

   Maïs  2,63 ml  ** 

   Bittermeloen  2,61 ml  ** 

   Goji Bes  2,58 ml  ** 

   Carambola  2,55 ml  ** 

   Chinese Kool  2,54 ml  ** 

   Kaki  2,21 ml  ** 

   Guave  2,20 ml  ** 

   Chinese Yam  2,15 ml  ** 

   Taro  2,13 ml  ** 

   Perilla  2,11 ml  ** 

   Wortel  2,08 ml  ** 

   Papaja  2,04 ml  ** 

   Moerbei  2,01 ml  ** 

   Aardappel  2,01 ml  ** 

   Adukiboon  1,59 ml  ** 

   Citroen  1,45 ml  ** 

   Sojaboon  1,45 ml  ** 

   Witte Kool  1,45 ml  ** 

   Pompoen  1,45 ml  ** 

   Kombu  1,45 ml  ** 

   Spinazie  1,45 ml  ** 

   Rode Dadel  1,45 ml  ** 

   Zwarte Boon  1,45 ml  ** 

   Mungboon  1,45 ml  ** 

   Lotuszaad  1,40 ml  ** 

   Lychee  1,35 ml  ** 

   Waterspinazie  1,30 ml  ** 

   Suikerwier  1,29 ml  ** 



   Mandarijn  1,19 ml  ** 

   Grapefruit  1,15 ml  ** 

   Passievrucht  1,13 ml  ** 

   Shiitake  1,10 ml  ** 

   Kiwi  1,08 ml  ** 

   Zoete Aardappel  1,05 ml  ** 

   Rettich  1,05 ml  ** 

   Druif  0,94 ml  ** 

   Banaan  0,93 ml  ** 

   Pitaja  0,78 ml  ** 

   Nori  0,75 ml  ** 

   Mango  0,75 ml  ** 

   Aardbei  0,75 ml  ** 

   Okra  0,75 ml  ** 

   Aloë Vera  0,75 ml  ** 

   Peer  0,40 ml  ** 

   Suikerappel  0,40 ml  ** 

   Loquat  0,40 ml  ** 

   Koriander  0,40 ml  ** 

   Appel  0,40 ml  ** 

 

*RI = Referentie Inname **Geen RI van toepassing  

Aanbevolen gebruik: Volwassenen nemen tien sachets (120 g) Q-Start Enzympoeder; twee sachets (6 
g) Q-Start Probioticapoeder en twee flesjes (100 ml) Q-Start Enzymvloeistof gedurende de één-daagse 
methode. Houdt u zich aan de aanbevolen hoeveelheid. Zie de bijsluiter voor gedetailleerde 
gebruiksinstructies.  
 

LAND VAN HERKOMST: Taiwan 

√ Konjac Poeder en Guargom zijn goed voor de cholesterolspiegel. Gunstig effect wordt verkregen 

bij een dagelijks inname van 4 g Konjac / 10 g Guargom. √√ Havergraanvezels dragen bij tot een 

natuurlijke stoelgang. Gunstig effect wordt verkregen als het vezelgehalte meer dan 6g/100g 

bedraagt. 



WAARSCHUWING: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid moet niet worden overschreden. Een 
voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding worden 
gebruikt. Een gezonde levensstijl is belangrijk. Buiten bereik van kleine kinderen houden. Kleine 
onderdelen kunnen bij jonge kinderen verstikkingsgevaar opleveren. Hart- en Hypertensiepatiënten 
bij wie de ziekte niet gestabiliseerd of (medicinaal) onder controle is, wordt afgeraden dit 
voedingssupplement te gebruiken. Bij doktersbehandeling, zwangerschap of het geven van 
borstvoeding altijd eerst uw arts of apotheker raadplegen voordat u voedingssupplementen gebruikt. 
Bij langzame peristaltiek wordt aangeraden de volgende dag een (natuurlijk) laxeermiddel te 
gebruiken. Stop het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts als er overgevoeligheidsreacties 
optreden. Niet gebruiken als een sachet en/of flesje niet volledig geseald is. Koel en droog bewaren. 
Neem de supplementen met voldoende water in om verstikkingsgevaar te voorkomen. 
 
IMPORTEUR: 
QAQAO NEDERLAND B.V. 
Albert Einsteinstraat 26 
3261 LP Oud-Beijerland 
 
www.vegaqura.nl  

 


