Kinderarts gebruikt LTO3 als natuurlijk
alternatief voor medicatie bij
concentratiestoornissen
Jarenlang medicijngebruik is iets waar veel ouders en volwassenen moeite mee
hebben – LTO3 biedt een natuurlijk alternatief zonder bijwerkingen
Sander Feith is kinderarts bij AlleskITs, een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) met drie locaties in Rotterdam en Krimpen aan de IJssel voor
kinderen van 4 tot 18 jaar met leer-,
gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of ADD. Hij vertelt
over zijn ervaringen met LTO3.
Wat is de reden dat u LTO3 adviseert?
“Er zijn altijd discussies of je kinderen
met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen bepaalde medicijnen zou moeten
geven. Vanwege mogelijke bijwerkingen
is het begrijpelijk dat sommige mensen
moeite hebben met het gebruik van deze
middelen. Andersom is niets doen ook
geen optie. Deze mensen zitten vaak
in een spagaat. Bij LTO3 zien we deze
bijwerkingen niet.
LTO3 biedt een uitbreiding van het palet
van mogelijkheden, zeker waar een
weerstand tegen medicatie bestaat.

Sander Feith is kinderarts bij AlleskITs

Sinds een jaar of drie adviseren wij om
LTO3 te gebruiken als alternatief voor
deze traditionele chemische medicatie.
LTO3 is een voedingssupplement en
geen medicijn, maar gebruikers zijn vaak
enthousiast.”
“De natuur helpt bij
concentratieproblemen”

LTO3 is een beschermd voedingssupplement met o.a. L-Theanine, Omega 3 en 6
en Blauw Glidkruid. De unieke samenstelling van deze stoffen heeft een bepaalde
werking op onder andere concentratie
stoornissen, motorische
onrust, impulsiviteit etc.
De samenstelling van dit
product zorgt ook voor
een synergetisch effect:
de stoffen versterken
elkaars werking.

“De natuur helpt bij
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Voor wie adviseert u LTO3?
“Het zijn vooral de klassieke gevallen van
de combinatie van concentratiestoornissen met motorische onrust en impulsief
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Wat is LTO3?
“LTO3 is een voedingssupplement met L-Theanine,
Omega 3 en Blauw Glidkruid. Deze stoffen
hebben een bepaalde werking op onder andere
concentratiestoornissen. De samenstelling van het
product zorgt ook voor een synergetisch effect:
de stoffen versterken elkaars werking. Ze zorgen
ervoor dat de disbalans in neurotransmitters, die
zenuwimpulsen overdragen van de ene naar de
andere zenuwcel, wordt hersteld. De prikkelgeleiding
in de hersenen wordt verbeterd. Het wordt sinds 2004
geproduceerd door Herb-e-Concept in Canada volgens
de hoogste internationale standaard en is in 2011 door
SmartVital B.V. in Nederland op de markt gebracht.”

Wat is het voordeel van dit supplement ten
opzichte van medicijnen?
“LTO3 is een natuurproduct en er zijn geen
bijwerkingen bekend, dat is ook wetenschappelijk
onderbouwd. Uit onderzoek in Engeland is vast
komen te staan dat omega 3 de concentratie
en het leervermogen van kinderen verbetert.
L-Theanine verhoogt aantoonbaar het dopamine- en
serotoninegehalte in de hersenen, wat een belangrijke
rol speelt in de prikkeloverdracht en het welbevinden.
Acht van de tien gebruikers heeft er voordeel bij of
ervaart een goede ondersteuning. In mijn apotheek
hoor ik vaak positieve verhalen over LTO3. Het wordt
door de meeste ziektekostenverzekeraars nog niet
vergoed, maar het loont altijd de moeite om het even
te controleren.”

De werkzame bestanddelen komen toch ook in onze
voeding voor? Waarom dan een voedingssupplement?
“Dat klopt, het komt in heel lage concentraties in onze
voeding voor. Omega 3 zit bijvoorbeeld in vette vis als
zalm en tonijn en vruchten als pompoen. Dat eet niet
iedereen elke dag. L-Theanine is in groente aanwezig
en ook in groene thee. Maar ook hierbij gaat het om
hele lage concentraties. Je zou veertig koppen groene
thee moeten drinken om aan de hoeveelheid te
komen die in LTO3 wordt aangeboden. Hier wordt het
geconcentreerd en bovendien maakt de combinatie
van de bestanddelen de werking sterker.”
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het vaak onderwerp van gesprek is.”
Mw. Drs. S.T Apon-Lim is apotheker-eigenaar van
apotheek Galilea-Zuid in Dordrecht.

Wat kunt u vertellen over de werking van LTO3?
“Naar de werking van L-Theanine is onderzoek gedaan en daar is uit gebleken
dat het positieve effecten heeft op de
neurotransmitters, die zenuwimpulsen
overdragen van de ene naar de andere
Mw. Drs. S.T Apon-Lim is apotheker-eigenaar van
apotheek Galilea-Zuid in Dordrecht.

als tonijn en zalm. Daarnaast lijken de
bestanddelen elkaar te versterken.”
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Welke effecten heeft LTO3?
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