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De beste haarbehandeling op de markt: gebruik Sea Moss en 
Bladderwrack voor haargroei 

 
 
Zeemos en blaaswier voor haargroei 
 
Zeemos en blaaswier 
 
Gezond leven is een populaire levensstijlbenadering vanwege de toename van ziekten. 
Steeds meer mensen kiezen voor volwaardig voedsel, veganistisch voedsel, non-GMO, 
enzovoort. Omdat steeds meer mensen het belang inzien van een gezonder leven, is er ook 
een aanzienlijke toename van natuurlijke voedselbronnen en onderzoek beschikbaar. 
 
In de afgelopen jaren domineren zeemos en blaaswier de sectie gezonde en hele voeding 
vanwege hun ongelooflijk verbazingwekkende voordelen voor het lichaam. 
 
Zeemos alleen is voldoende om aan de behoefte van het lichaam te voldoen, maar het 
toevoegen van blaaswier aan de vergelijking heeft ook de voedingsstoffen en het effect van 
zeemos vergroot. 
 
Meer nog, zeemos en blaaswier vullen elkaar aan. In tegenstelling tot sommige groenten en 
planten die een antagonistisch effect hebben, gaan deze twee goed samen en versterken ze 
het effect van elkaar. 
 
Wat is zeemos? 
 
Zeemos kan worden beschouwd als een plant, maar het is eigenlijk een rode alg. Het wordt 
meestal gevonden op de rotsachtige kusten van de oceaan. Over de hele wereld zijn er 
verschillende soorten zeemos. Er is bruin zeemos, rood, paars, goud, groen, enzovoort. 
Meestal is de variatie vanwege waar het wordt gevonden. 
 
Zeemos dat in Azië wordt gevonden, heeft een meer groenachtige en bruinachtige tint in 
vergelijking met het zeemos dat in de Atlantische Oceaan wordt gevonden met een paarse 
of gouden tint. 
 
Zeemos wordt tegenwoordig steeds populairder omdat steeds meer mensen de voordelen 
ervan ontdekken. 
 
Dr. Sebi, een natuuronderzoeker, is een groot voorstander van dit voedsel. Hij promoot 
zeemos als een superfood dat veel ziekten kan helpen genezen. Hij geeft ook aan dat 
zeemos hem de voeding heeft gegeven om zijn lichaam beter te houden dan zijn leeftijd. 
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Bovendien is zeemos een veganistisch goedgekeurd en volledig voedseldieet goedgekeurd 
vanwege zijn goede en natuurlijke kwaliteit. En zeemos wordt eigenlijk verkocht in 
gedehydrateerde verpakkingen, die erg lijken op hoe het originele zeemos is - geen 
conserveringsmiddelen, geen verwerking. 
 
Wat is blaaswier? 
 
Net als zeemos is blaaswier een bruine alg. Blaaswier wordt meestal gevonden aan de 
oevers van de Atlantische Oceaan. Meer specifiek worden ze aangetroffen in wateren met 
een lager zoutgehalte, zoals in het Noord-Atlantisch gebied. 
 
Wat interessant is aan blaaswier, is dat het eigenlijk graag onder water leeft en gedijt. In 
tegenstelling tot zeemos dat kan overleven door in het water te stromen en met het getij 
mee te zwaaien, is blaaswier gevoeliger voor de veranderingen in het getij en kan het 
gemakkelijk beschadigd raken. 
 
Een blaaswier van goede kwaliteit is meestal voorzien van luchtblazen. Dit betekent dat het 
blaaswier is gekweekt of geoogst in een stressvrije omgeving. 
 
Hoewel gevoeliger en kwetsbaarder, bevat blaaswier niet minder voedingsstoffen dan 
zeemos. 
 
Voordelen van zeemos en blaaswier 
 
Zeemos en blaaswier zijn beide superfoods in de oceaan. Ze zijn gevuld met voedingsstoffen 
voor de dagelijkse functie van het lichaam. Zeemos en blaaswier hebben bijna dezelfde 
voedingsstoffen. Terwijl andere voordelen van zeemos en blaaswier complementair zijn, 
zoals hoe blaaswier rijk is aan prebiotica, voedsel voor probiotica, de goede bacteriën in de 
GIT. 
 
Dit is wat complement echt betekent. Het versterkt het voordeel van een ander om een 
beter effect te krijgen. 
 
Het meest voorkomende voordeel van zeemos en blaaswier is dat beide superfoods rijk zijn 
aan vitamines en mineralen, wat nuttig is om het lichaam te voeden en de functie te 
vervullen. 
 
Zowel zeemos als blaaswier zijn rijk aan ijzer, jodium, zink, vitamine B en vitamine C, die 
essentieel zijn voor het goed functioneren van het lichaam. Een voordeel van het hebben 
van een voldoende hoeveelheid van deze vitamines en mineralen in het lichaam is dat de 
schildklier, die een zeer belangrijke regulator van het lichaam is, gezond is. 
 
Het hebben van een voldoende hoeveelheid micronutriënten in het lichaam helpt ook de 
uitwendige teint - haarhuid en zelfs ogen beter, zoals ze zeggen, wat aan de binnenkant zit, 
straalt naar buiten. 
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Haar 
Een zeer waarneembaar signaal van de toestand van het lichaam is het haar. De kwaliteit 
van het haar en de hoofdhuid, en de groeisnelheid om precies te zijn. Een veel voorkomende 
oorzaak van haarproblemen of haar van slechte kwaliteit is de voeding. Een tekort aan koper 
in het lichaam kan leiden tot kroeshaar of dat lage B-complex kan zelfs leiden tot ernstig 
haarverlies. 
 
Er zijn ook onderzoeken die hebben aangetoond dat crashdiëten of diëten die acuut eiwitten 
uit het dieet verwijderen, kunnen leiden tot een slechte haar- en huidkwaliteit. Dit komt 
door het tekort aan essentiële aminozuren, de bouwstenen van het haar en de huid van het 
lichaam. 
 
Maar voordat u daarop inging, wist u dat de haarschacht het enige deel van het lichaam is 
dat als dood wordt beschouwd. Het is het enige weefsel in het lichaam dat geen 
biochemische activiteit heeft. De BULB van het haar leeft echter en heeft functies zoals het 
laten groeien van het haar - AKA verlengt de schacht van het haar. 
 
Dus de haar-haarbol en de hoofdhuid moeten gezond zijn om haar van goede kwaliteit te 
hebben. De hoofdhuid is ook een heel belangrijk onderdeel omdat het bepaalt hoe ernstig je 
haaruitval kan worden. Het is normaal om dagelijks wat haar te verliezen, maar te veel kan 
zelfs precair zijn. 
 
Zeemos en blaaswier voor haargroei 
 
Zeemos en blaaswier voor haargroei? Zoals eerder vermeld zijn ze rijk aan de noodzakelijke 
mineralen en vitamines voor een betere haargroei, zoals ijzer, zink, biotine en vitamine C.[1] 
 
Ijzer 
Zoals iedereen weet, is ijzer de O2-drager van het lichaam. Het hebben van veel zuurstofrijk 
bloed is zeer nuttig bij de haargroei. Er is een studie die een positieve correlatie aantoonde 
tussen bloedarmoede en haaruitval, en dit is voornamelijk te wijten aan ijzertekort. 
 
Zink 
Zink is een mineraal dat direct wordt geassocieerd met haargroei en herstel, net als in alle 
andere huid en organen. Bovendien is zink grotendeels verantwoordelijk voor het geven van 
een glanzend en gezond haar aan het haar, omdat het een noodzakelijke aanvulling is voor 
de talgklieren. Zeemos en blaaswier voor de haargroei is zeker iets met een goede 
hoeveelheid zink erin. 
 
Biotine 
Biotine is ook bekend als vitamine B7. Het is verantwoordelijk voor de elasticiteit van het 
haar. Dat maakt het een belangrijke factor in de haargroei. Het is een belangrijk ingrediënt 
bij het opbouwen van collageen en elastine in het haar. Zowel elastine als collageen zijn 
componenten van een haarzakje. Meer nog, de bepalende factor voor de haarkwaliteit. 
 
Vitamine C 
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Vitamine C is je natuurlijke haarbeschermer. Vitamine C beschermt de cel gewoonlijk tegen 
oxidatie door vrije radicalen, wat kan gebeuren wanneer de cellen worden blootgesteld aan 
UV of zon die schade veroorzaakt door de zon. Vitamine C is een zeer indrukwekkende 
natuurlijke antioxidant in het lichaam. 
 
Dit zijn slechts enkele van de voordelen die kunnen worden gehaald uit zeemos en 
blaaswier. Zeemos en blaaswier voor haargroei is slechts een van de vele andere voordelen. 
Wil je meer weten over zeemos en blaaswier, lees dan dit artikel en laat je verrassen door 
zeemos en blaaswier. 
 
Samenvatting 
 
Het haar is de eerste verdedigingslinie voordat de zonnestralen zich aan de huid kunnen 
hechten. Het wordt letterlijk dagelijks aangevallen, maar UV- of schadelijke elementen zoals 
vervuiling. Om haar van goede kwaliteit te behouden, moet u ervoor zorgen dat niet alleen 
de buitenkant, maar ook de binnenkant gezond blijft. Neem zeemos en blaaswier voor 
haargroei en bescherming. 
 
 
Let op: 
 
Hoewel de voordelen van zeemos voor het haar duidelijk zijn, zijn er nog een paar dingen 
waar u rekening mee moet houden voordat u zeemos in uw algehele wellnessroutine 
opneemt. 
 
Zeemos bevat jodium 
Zeemos is een geweldige bron van jodium. Het kan echter problemen veroorzaken bij 
mensen die te maken hebben met auto-immuunziekten van de schildklier, zoals die van 
Hashimoto, een ziekte waarbij het immuunsysteem de schildklier per ongeluk aanvalt. 
 
Te veel jodium consumeren kan ook hypothyreoïdie veroorzaken. Hoewel zeldzaam, kan 
overmatige jodiumconsumptie ook struma of vergrote schildklier, ontsteking en zelfs kanker 
veroorzaken. 
 
Er zijn ook mensen die een branderig gevoel in hun maag, keel en mond ervaren, evenals 
braken, misselijkheid en koorts. 
 
De FDA beveelt slechts 150 mcg jodium per dag aan, dus houdt hier rekening mee als u 
zeemosgel oraal wilt consumeren. Dat gezegd hebbende, kan het nog steeds een geweldige 
bron van jodium zijn, vooral gezien het feit dat veel fitte vrouwen te maken hebben met 
jodiumtekort. 
 
Zeemos kan allergieën veroorzaken 
Hoewel zeemos meestal geen allergische reacties veroorzaakt en het veilig is om lokaal te 
worden ingenomen en gebruikt, moeten mensen die allergisch zijn voor zeevruchten of een 
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zeer gevoelige huid hebben toch een pleistertest doen voordat ze zeemosgel op hun haar en 
hoofdhuid aanbrengen. 
 
Een allergische reactie op zeemos wordt gekenmerkt door een prikkend gevoel op uw huid. 
 
Degenen met een voorgeschiedenis van allergische reacties moeten met een arts praten 
voordat ze zeemos in hun haarverzorgingsregime opnemen. Alle voordelen van zeemos voor 
haar kunnen nog steeds opwegen tegen de mogelijke nadelen. 


