
Natural Vitamin K2 Support

Vitamine K
Vitamine K heeft een aantal belangrijke functies in het lichaam. 
In de eerste plaats wordt het door de lever gebruikt om ervoor te 
zorgen dat de bloedstolling goed functioneert. Deze ondersteuning 
van bloedstolling is trouwens de reden waarom het vitamine K 
heet. Bloedstolling is in het Duits namelijk ‘Koagulation’ en daar is 
het naar vernoemd. In de tweede plaats is vitamine K een cofactor 
voor een goede werking van osteocalcin, een eiwit dat zeer nauw 
betrokken is bij de opbouw van botweefsel. Ten derde draagt vitamine 
K bij om bloedvaten schoon te houden o.a. van calciumophopingen. 
Daarom hoort men vaak ook zeggen dat vitamine K voor minder  
calcium in de bloedvaten zorgt en juist meer in de botten. Bovenstaande  
ondersteuning is nu precies van toepassing op verschijnselen waar  
ontzettend veel mensen vroeg of laat mee te maken krijgen.

Vitamine K1 versus K2 (MK7)
Er zijn twee belangrijke bronnen van vitamine K. De eerste is phyllo-
guinone (K1) en de andere noemt men menaquinone (K2). Van de lever  
is bekend dat het vitamine K1 gebruikt voor de bloedstollings-functie, 
echter het onduidelijke is of vitamine K1 daarnaast ook makkelijk 
andere weefsels zoals de botten en bloedvaten bereikt.

Vitamine K2 komt voor als menaquinone-4 (de synthetische 
vorm) en als menaquinone-7 (de natuurlijke variant). Van de 
natuurlijke vorm, menaquinone-7 (MK-7), is wel aangetoond dat het  
makkelijk andere weefsels zoals het bot- en vaatweefsel bereikt. Deze 
unieke eigenschap is dan ook meteen de verklaring waarom vitamine 
K2 als menaquinone-7 een zeer positief effect kan hebben op de  
mineralisering van botten en demineralisering van de vaatwand.  
Vitamine K2 is daarom van belang voor sterke botten en soepele  
bloedvaten. De meeste mensen vertonen helaas een tekort aan 
vitamine K2 en zijn dus gebaat bij vitamine K2 suppletie.

Meer calcium in de botten en een gezonde bloedstolling.
Ondersteunt de normale werking van hart en bloedvaten.

Natural Vitamin K2 Support is een voedingssupplement met  
natuurlijke vitamine K2 als hoogwaardig menaquinone-7 
(MK7). Het is goed voor de opname van calcium in het 
botweefsel,  ondersteunt een normale bloedstolling in de 
bloedvaten en is van belang voor een normale werking van hart 
en bloedvaten. Het bevat het keurmerk ingrediënt: vitaMK7®. 
Een gepatenteerde natuurlijke vitamine K2 uit fermentatie van 
Natto.

SUPPORTING A HEALTHY LIFESTYLE

Wat is Natural Vitamin K2 Support?
Perfect Health Natural Vitamin K2 Support is een hoogwaardig  
voedingssupplement op basis van vitaMK7® menaquinone-7. Het  
betreft een natuurlijke K2 met een optimale dosering per tablet. 
Dit voedingssupplement onderscheidt zich vooral van andere  
producten doordat het per tablet niet alleen een hoge dosering  
vitamine K2 bevat (100 mcg), maar ook omdat het een gepatenteerde 
vitamine K2 uit fermentatie van Natto betreft, met als merknaam 
vitaMK7®. Omdat het een natuurlijke MK7-vorm betreft, worden 
de essentiële bestanddelen goed door het lichaam opgenomen en  
efficiënt naar botten en bloedvaten getransporteerd voor een  
optimale, gezonde invloed. Natural Vitamin K2 wordt bovendien  
aangeboden als een klein tabletje met hoge dosering, perfect voor 
eenieder die liever geen grote tablet of capsule wil gebruiken.

VitaMK7® 
VitaMK7® is één van de meest geavanceerde vitamine K2  
momenteel op de markt. Deze vitamine K2 is verkregen door  
middel van een gepatenteerd biofermentatieproces door middel van  
Japans Natto voedsel. Deze voeding staat ook bekend als de meest  
rijke, natuurlijke bron van vitamine K2. Natto is een traditioneel  
Japanse maaltijd die gefermenteerd is en daarom juist erg nutriënt-
rijk is. Fermentatie is een proces waarbij bacteriën, schimmels en 
gisten gebruikt worden om een voedingsmiddel consumeerbaar te 
maken. De natuurlijke vitamine K2, verkregen door fermentatie van 
de Bacillus subtillis ssp natto culturen uit Japans Natto voedsel, zijn 
vermarkt tot vitaMK7® (Menaquinone, MK7). VitaMK7® is de meest 
pure en zuivere vorm vitamine K2 en is volledig vrij van allergenen, 
soja en andere onnodige additieven. Dit in tegenstelling tot de meeste 
andere vormen van vitamine K2 in de markt.



*   Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

133,3

Voor wie is Natural Vitamin K2 Support 
geschikt?
De gemiddelde inname van vitamine K2 uit voeding is de afgelopen 
50 jaar significant verlaagd door de consumptie van steeds meer 
bewerkte voedingsmiddelen. Ook het feit dat we steeds minder 
vitamine K2 rijke voeding eten, heeft er toe bijgedragen dat veel 
mensen vandaag de dag een vitamine K2 tekort hebben. Een tekort 
aan vitamine K2 is gewoon erg ongezond en moet daarom snel 
verholpen worden. Ieder mens moet ruim voldoende vitamine K2 
tot zich nemen. Het is zo belangrijk omdat vitamine K2 een cruciale 
rol speelt bij de opname van calcium in de botten en er daarbij ook 
voor zorgt dat calcium moeilijk aan bloedvaten kan hechten. Enerzijds 
betekent dit dat vitamine K2 dus onmisbaar is voor een calciumrijk 
dieet, om er voor te zorgen dat het te veel aan calcium minder 
makkelijk in de bloedvaten kan ophopen. Anderzijds is het nodig 
voor de opbouw van sterke botten omdat vitamine K2 specifiek het 
inbouwen van calcium in het botweefsel katalyseert en mogelijk 
maakt. Indien u dus extra calcium gebruikt voor uw botten, zorg er 
dan voor dat u uw dieet ook met voldoende vitamine K2 aanvult.

Optimale combinatie
Vitamine K2 hoort in het rijtje thuis van belangrijke nutriënten waar 
in het Westen veelal een tekort aan is. Denk ook aan magnesium,  
vitamine D en Omega 3. Het is daarom goed dit product te 
combineren met Natural Omega 3 + Support , Vitamine D3 Support en  
Triple Magnesium.  Dit zijn alle drie zeer goed absorbeerbare 
producten waarmee u eenvoudig en doeltreffend uw tekorten kunt 
ondersteunen.

Vitamine K2 (menachinon) (vitaMK7®) 100 µg

Standaarddosering: 1-2 tabletten. 1 tablet is onderhoudsdosering, 
2 of meer tabletten afhankelijk van het advies van uw gezondheids-
professional. Tenzij anders geadviseerd, bij een maaltijd innemen, 
bij voorkeur tijdens het ontbijt.

Maandverpakking  : 30 tabletten
Kwartaalverpakking : 90 tabletten

Samenstelling per tablet
(dagdosering)

ADH*

Gegarandeerd vrij van: gluten, lactose, koemelkeiwit, soja, 
conserveringsmiddelen en synthetische geur- en smaakstoffen. 
Neem contact op voor meer informatie.

Bij gebruik van cumarine derivaten (antistollingsmiddelen zoals 
warfarine) eerst met een deskundige overleggen alvorens een 
vitamine K2 supplement te gebruiken.

Koel, droog, afgesloten en buiten bereik van jonge kinderen bewaren. 

Neem contact op voor meer informatie Perfect Health BV 
Burg. Haspelslaan 15
1181 NB Amstelveen

Telefoon (020) 280 9200 
info@perfecthealth.nl  
www.perfecthealth.nl
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