
Studienbericht zur Qualität von Vitstore PEA 100% Rein

Seit Ende 2015 bringt Vitalize PEA in Form eines qualitativ hochwertigen Nahrungsergän-zungsmittels in 
Kapselform auf den Markt. Die Rede ist hier von zu 100 % reinem Palmitoylethanolamid ohne Zusatzstoffe in einer 
vegetarischen Kapsel, die zu einem sehr günstigen Preis auf dem Markt erhältlich ist.

Eigene Studie
Auf Nachfrage von Therapeuten hat Vitalize eine eigene 
Studie zum Palmitoylethanolamid durchgeführt und 
den Unterschied in der Verabreichung der aktuellen 
Form zur mikronisier-ten Form verglichen. Sie finden 
diese Studie auf den nachfolgenden Seiten. 

Analyse-Zertifikat 
Nachstehend finden Sie das Analyse-Zertifikat mit der 
Zusammenstellung von PEA 100% Rein. 

Onderzoeksrapport kwaliteit Vitalize PEA 100% Puur 

Eigen onderzoek 
Op vragen afkomstig van therapeuten heeft Vitalize eigen 
onderzoek gedaan naar Palmitoylethanolamide en het 
verschil in toediening in huidige vorm en gemicroniseerde 
vorm vergeleken. U vindt dit onderzoek op de volgende 
pagina’s.

Sinds eind 2015 brengt Vitalize PEA als een kwalitatief hoogwaardig supplement in capsules op de markt. Het gaat 
hier om een 100% zuivere Palmitoylethanolamide zonder toevoegingen in een vegetarische capsule, die voor een zeer 
gunstige prijs in de markt is gezet. 
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Analyse Certificaat
Hieronder vindt u het Analyse Certificaat met de 
samenstelling van PEA 100% Puur.
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Gewicht/Zeit/Beschreibung PEA Rein PEA mikronisiert

Ausgangsgewicht 1.9100 g 1.9070 g

Rückstand nach 15 min. 
Aufgelöst nach 15 min. 
Freisetzung 

1.7135 g
0.1965 g

10.29%

1.7180 g
0.1890 g

9.91%

Rückstand nach 30 min. 
Aufgelöst nach 30 min. 
Freisetzung

1.6560 g
0.2540 g

13.30%

1.6950 g
0.2120 g

11.12%

Rückstand nach 60 min. 
Aufgelöst nach 60 min. 
Freisetzung

1.5135 g
0.3965 g

20.76%

1.5705 g
0.3365 g

17.65%

Rückstand nach 120 min. 
Aufgelöst nach 120 min. 
Freisetzung

1.5030 g
0.4070 g

21.31%

1.5665 g
0.3405 g

17.86%
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Ergebnisse der Studie zur Teilchengröße von Vitstore PEA 100% Rein
Resultaten onderzoek naar deeltjesgrootte 
van Vitalize PEA 100% Puur 
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Dissolutiemethode:
Neem een Delonghi ijsmachine met een roerwerk 
(diameter 12 cm) en een roersnelheid van 33 r.p.m.  
Breng daarin 900 ml water van 37oC.
Breng ca. 2 g PEA, nauwkeurig gewogen, in het apparaat. 
Filtreer de vloeistof na 15 min, droog het filter en weeg 
het residu. Herhaal dit na 30, 45 en 60 minuten, waarbij 
vloeistof en residu steeds weer gebruikt worden.

Dissolutieresultaten:
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PEA Puur
Materiaal zoals afgeleverd.
Geschatte deeltjesgrootte: 10-200 μm;
Gemiddeld ca. 100 μm.

PEA gemicroniseerd 
Behandeld in mortier.
Geschatte deeltjesgrootte: 1 – 20 μm;
Gemiddeld ca. 10 μm.

Gewicht/tijd/omschrijving PEA puur PEA gemicroniseerd

Uitgangsgewicht 1.9100 g 1.9070 g

Residue na 15 min.
Opgelost na 15 min.
Dissolutie

1.7135 g
0.1965 g
10.29%

1.7180 g
0.1890 g
 9.91%

Residue na 30 min.
Opgelost na 30 min.
Dissolutie

1.6560 g
0.2540 g
13.30%

1.6950 g
0.2120 g
11.12%

Residue na 60 min.
Opgelost na 60 min.
Dissolutie

1.5135 g
0.3965 g
20.76%

1.5705 g
0.3365 g
17.65%

Residue na 120 min.
Opgelost na 120 min.
Dissolutie

1.5030 g
0.4070 g
21.31%

1.5665 g
0.3405 g
17.86%

PEA Rein 
Material wie geliefert.
Geschätzte Teilchengröße: 10-200 μm; 
durchschnittlich ca. 100 μm.

Freisetzungsmethode: 
Nehmen Sie eine De‘Longhi-Eismaschine mit einem Rührsystem (Durchmesser 12 cm) und einer Rührgeschwindig-
keit von 33 rpm. Geben Sie 900 ml Wasser mit einer Temperatur von 37° C hinein.
Geben Sie ca. 2 g PEA möglichst genau abgewogen in die Maschine. Filtrieren Sie die Flüssigkeit nach 15 min, 
trocknen Sie den Filter und wiegen Sie den Rückstand. Wiederholen Sie den Vorgang nach 30, 45 und 60 Minuten, 
wobei die Flüssigkeit und der Rückstand stets wieder-verwendet werden.

Freisetzungsergebnisse:

PEA mikronisiert 
Im Mörser behandelt.
Geschätzte Teilchengröße: 1-20 μm; 
durchschnittlich ca. 10 μm.



Pag 3-3

Onderzoeksrapport kwaliteit Vitalize PEA 100% Puur 

Dissolutieprofiel:

In-vitro – In-vivo:
Deze grafieken zijn met een speciaal programma (RJL) 
uitgerekend om de biologische beschikbaarheid aan 
te tonen. De halfwaarde van PEA is volgens literatuur  
12 uur.

Conclusie:
Er blijkt geen significant verschil in dissolutie en daaruit 
berekend bioavailability tussen PEA puur en PEA 
gemicroniseerd. Het lijkt er zelfs op dat gemicroniseerd 
PEA, wellicht door oppervlaktevergroting, minder snel 
oplost dan de pure vorm. 
De conclusie is dan ook dat de vorm bestemd voor orale 
toediening die niet gemicroniseerd is, zoals in capsules, 
niet van invloed is op de biologische beschikbaarheid.

Plasmaspiegel PEA Rein
Tägliche Einnahme (24-Stunden-profil)

Plasmaspiegel PEA mikronisiert
Tägliche Einnahme (24-Stunden-profil)

Tägliche Einnahme (4 Tage-profil) Tägliche Einnahme (4-Tage-profil)
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Freisetzungsprofil 

Freisetzung PEA Rein Freisetzung PEA mikronisiert
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DDD-Plasmakonzentration
96 Stunden einfach und mehrfach 

Zeit (Stunden) Zeit (Stunden)

DDD-Plasmakonzentration
96 Stunden einfach und mehrfach 
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Einfach
96 Stunden

Einfach
96 Stunden

Mehrfach 
96 Stunden

Mehrfach 
96 Stunden

In vitro - in vivo 
Diese Grafiken wurden mit einem Spezialprogramm (RJL) errechnet, um die biologische Verfügbarkeit darzustellen. 
Die Halbwertszeit von PEA beträgt der Literatur zufolge 12 Stunden. 

Schlussfolgerung: 
Es scheint keinen signifikanten Unterschied bei der Zersetzung und der daraus berechneten Bioverfügbarkeit 
zwischen reinem PEA und mikronisiertem PEA zu geben. Es scheint sogar, dass mikronisiertes PEA möglicherweise 
durch die Oberflächenvergrößerung langsamer auf-gelöst wird als in Reinform. 
Die Schlussfolgerung lautet daher, dass die zur oralen Verabreichung bestimmte, nicht mikronisierte Form, wie es bei 
Kapseln der Fall ist, keinen Einfluss auf die biologische Verfügbarkeit hat.


