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ALLE INGREDIËNTEN EN HUN NUT
Vitamine A:
De weerstand
Vitamine A is van belang voor het immuunsysteem en zorgt mede voor een goede weerstand.
Het gezichtsvermogen
Vitamine A is goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunt de conditie van het oog.
De huid
Vitamine A voedt de huid van binnenuit en helpt de huid en slijmvliezen gezond te houden. Dat komt omdat het een gun-
stige invloed heeft op de epitheelcellen. Dit zijn de cellen die de bovenste laag van de huid en de slijmvliezen afdekken en 
beschermen.
IJzergehalte
Vitamine A draagt bij aan het behoud van goed ijzergehalte in het bloed.  
Celdeling
Vitamine A speelt een rol bij de celspecialisatie. Dit is een proces waarbij een nog niet gespecialiseerde cel verandert in een 
gespecialiseerde cel, om zo een eigen taak te kunnen uitvoeren.

Vitamine B1
Energie
Bevordert de energiestofwisseling in het lichaam, want het helpt energie vrij te maken uit eiwitten, koolhydraten en vetten 
(die u via voeding binnenkrijgt). Het draagt ook bij aan extra energie bij vermoeidheid.
Het hart
Vitamine B1 is goed voor het hart. 
Zenuwstelsel
Vitamine B1 van belang voor het zenuwstelsel.
Psychologische functies
Vitamine B1 is goed voor het geheugen, concentratievermogen en de leerprestatie. Ook goed voor de gemoedstoestand. 

Vitamine B2
Energie
Vitamine B2 activeert de natuurlijke energie in uw lichaam en draagt ook bij aan extra energie bij vermoeidheid. 
Huid en slijmvliezen
Vitamine B2 voedt de huid van binnenuit en helpt huid en slijmvliezen gezond te houden.
Gezichtsvermogen
Goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunt het oog. 
Zenuwstelsel
Heeft een positieve invloed op de werking van het zenuwstelsel en ondersteunt de opbouw van zenuwcellen.

Niacine (B3)

Energie
Bevordert de energiestofwisseling in het lichaam, want het helpt energie vrij te maken uit eiwitten, koolhydraten en vetten 
die u via de voeding binnenkrijgt. Het draagt ook bij aan extra energie bij vermoeidheid.  
Zenuwstelsel
Goed voor het zenuwstelsel.
Huid en slijmvliezen
Helpt de huid gezond te houden en is goed voor de slijmvliezen.  
Psychologische functies
Goed voor het geheugen, concentratievermogen en de leerprestaties. Ook goed de gemoedstoestand.



Pantotheenzuur (B5)
Energie
Bevordert de energiestofwisseling in het lichaam, want het helpt energie vrij te maken uit eiwitten, koolhydraten en vetten 
die u via de voeding binnenkrijgt. Het draagt ook bij aan extra energie bij vermoeidheid. 
Psychologische functies
Pantotheenzuur helpt bij geestelijke inspanning en ondersteunt in stress-situaties. 
Vorming van hormonen en vitamine D
Betrokken bij de vorming van (steroïde) hormonen zoals testosteron, oestrogeen en cortison. Ook maakt uw lichaam (on-
der invloed van zonlicht) vitamine D aan. Om dat goed te kunnen doen is hierbij ook vitamine B5 nodig.

Vitamine B6
Energie
Bevordert de energiestofwisseling in het lichaam, want het helpt energie vrij te maken uit eiwitten, koolhydraten en vetten 
die u via de voeding binnenkrijgt. Vitamine B6 draagt ook bij aan een goede energievoorziening in de spieren en helpt bij 
vermoeidheid.  
Eiwit- en koolhydratenstofwisseling
Vitamine B6 heeft een gunstige invloed op de productie en verbranding van eiwitten en koolhydraten. 
Zenuwstelsel
Vitamine B6 is goed voor het zenuwstelsel.  
Het bloed
Draagt bij aan de vorming van rode bloedcellen.
Weerstand
Zorgt mede voor een goede weerstand (immuunsysteem). 
Hormonen
Vitamine B6 reguleert mede de activiteiten van hormonen in het lichaam. 
Psychologische functies
Ondersteunt de normale psychologische functies. Zo is vitamine B6 bijvoorbeeld betrokken bij de aanmaak van serotoni-
ne (het ‘feel good’ hormoon), dat bijdraagt aan een goede gemoedsrust.

Vitamine B12
Energie
Bevordert de energiestofwisseling in het lichaam, want het helpt energie vrij te maken uit eiwitten, koolhydraten en vetten 
die u via de voeding binnenkrijgt. Vitamine B12 helpt ook vermoeidheid verminderen en draagt bij aan een fit gevoel.  
Het bloed
Draagt bij aan de vorming van rode bloedcellen.
Celdeling
Speelt een rol in de celdeling, zodat weefsels gevormd kunnen worden.
Weerstand
Ondersteunt het immuunsysteem en zorgt mede voor een goede weerstand.  
Psychologische functies
Goed voor het geheugen, concentratievermogen en leerprestatie. Ook goed voor de gemoedstoestand.

Vitamine C
Lichaamscellen
Als belangrijke antioxidant helpt vitamine C mee om de lichaamscellen te beschermen tegen invloeden van buitenaf.
Bloedvaten
Vitamine C draagt bij aan de vorming van collageen, wat van belang is voor de bloedvaten en soepele aderen.
Collageen
Vitamine C draagt bij aan de vorming van collageen. Deze stof is weer van belang voor de opbouw en structuur van weef-
sels in bloedvaten, spierpezen, kraakbeen, tandvlees, botten en de huid.
Zenuwstelsel
Goed voor het zenuwstelsel.  
Weerstand
Vitamine C ondersteunt het immuunsysteem en zorgt mede voor een goede weerstand, ook tijdens en na een fysieke 
inspanning.
Opname van ijzer
Vitamine C verhoogt de ijzeropname. 
Psychologische functies
Goed voor het geheugen, concentratievermogen en leerprestatie. Ook goed voor de gemoedstoestanden  



Energie
Bevordert de energiestofwisseling in het lichaam, want het helpt energie vrij te maken uit eiwitten, koolhydraten en vetten 
(die u via voeding binnenkrijgt). Vitamine C kan ook een gebrek aan energie helpen te verminderen en draagt bij aan een 
fit gevoel.

Vitamine D
Botten en tanden
Vitamine D is van belang voor het behoud van sterke botten. Het verhoogt namelijk de opname van calcium in de botten. 
Vitamine D draagt verder bij aan het behoud van sterke tanden.
Spierfunctie
Vitamine D is van belang voor de spierfunctie en helpt mede spieren en botten sterk te houden.  
Weerstand
Ondersteunt het immuunsysteem en zorgt mede voor een goede weerstand.
Celdeling
Vitamine D draagt bij aan de aanmaak van cellen en weefsels.

Vitamine E
Lichaamcellen
Vitamine E is een antioxidant die de lichaamscellen beschermt tegen invloeden.

Calcium
Botten en tanden
Calcium is nodig voor de instandhouding van normale botten. Het speelt een rol bij de botaanmaak en helpt botten sterk 
te houden. Hoe meer calcium er op jonge leeftijd in de botten zit, hoe langer de botten stevig blijven. Calcium is ook van 
belang voor de opbouw van sterke tanden en het behoud van een sterk gebit. 
Spieren
Calcium is van belang voor de spierfunctie en helpt spieren sterk en soepel te houden. Calcium ondersteunt ook de 
hartspier.  
Zenuwen
Calcium is goed voor het zenuwstelsel en draagt bij aan een normale prikkeloverdracht in de zenuwen.  
Bloed
Calcium draagt bij aan een normale bloedstolling.
Energie
Bevordert de energiestofwisseling in het lichaam, want het helpt energie vrij te maken uit eiwitten, koolhydraten en vetten 
die u via de voeding binnenkrijgt.  
Spijsvertering
Calcium ondersteunt de functie van enzymen die in uw lichaam verantwoordelijk zijn voor de spijsvertering. En helpt zo 
mee de spijsvertering gezond te houden.
Celdeling
Calcium is betrokken bij het celdelingsproces en draagt bij aan de aanmaak van cellen en weefsels.

Magnesium
Energie
Magnesium ondersteunt meer dan 300 enzymen die betrokken zijn bij het vrijmaken van energie in het lichaam. Zo het 
helpt energie vrij te maken uit eiwitten, koolhydraten en vetten die je via voeding binnenkrijgt. Magnesium helpt ook ver-
moeidheid te verminderen en draagt bij aan een fit gevoel. 
Spieren
Magnesium is goed voor de werking van de spieren en helpt ze sterk en soepel te houden.  
Zenuwen
Goed voor het zenuwstelsel. Magnesium speelt een rol in de prikkeloverdracht tussen zenuwcellen. 
Botten en tanden
Een volwassene heeft een magnesiumvoorraad van ongeveer 25 gram in het lichaam. Zo’n 50 tot 60 procent hiervan zit 
opgeslagen in de botten en het glazuur van de tanden. Magnesium helpt botten en tanden sterk te houden.
Psychologische functies
Goed voor het geheugen, concentratievermogen en de leerprestatie. Ook goed voor de gemoedstoestand.
Eiwitstofwisseling
Magnesium werkt (als cofactor) samen met enzymen die verantwoordelijk zijn voor de eiwitstofwisseling en helpt bij het 
opbouwen van lichaamseiwit.
Lichaamscellen
Magnesium draagt bij aan de aanmaak van cellen en weefsels.



Zink
Weerstand
Zink is van belang voor het behoud van een goede weerstand en draagt bij aan de normale werking van het immuunsys-
teem. 
Cellen en DNA
Zink speelt een rol bij de celdeling en bij de opbouw en opslag van DNA.
Antioxidant
Zink is een belangrijke antioxidant, en helpt zo om de lichaamscellen te beschermen tegen invloeden.
Psychologische functies
Goed voor het geheugen, concentratievermogen en de leerprestatie. Ook goed voor de gemoedstoestand. Zink draagt 
daarnaast bij aan de weerstand tegen stress en helpt je evenwichtig te blijven in stress-situaties. 
Hormoonhuishouding
Zink draagt bij aan een normale hormoonhuishouding. Zo helpt zink het testosterongehalte in het bloed normaal te hou-
den. Zink is ook goed voor de vruchtbaarheid. 
Stofwisseling
Zink speelt een rol bij de opbouw en afbraak van koolhydraten, eiwitten, vetten en DNA. Het draagt ook bij aan een nor-
maal zuur-base evenwicht.  
Ogen
Goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunt de conditie van het oog. 
Huid, haar en nagels
Zink is goed voor uw haar en nagels en voedt de huid van binnenuit.


