
Active B-Complex Support

Wat is vitamine B?
Vitamine B of vitamine B-Complex is een verzamelnaam voor de 
volgende 8 in wateroplosbare vitaminen:

•  Vitamine B1   •  Vitamine B6
•  Vitamine B2   •  Vitamine B8
•  Vitamine B3   •  Vitamine B11
•  Vitamine B5   •  Vitamine B12

In totaal bestaan er 13 verschillende vitaminen waarvan er 8 tot 
het zogenaamde vitamine B-complex behoren. Dit is ruim 60% van 
alle vitaminen, waardoor de B-vitaminen één van de belangrijkste 
essentiële voedingsstoffen voor het menselijk lichaam zijn. Perfect 
Health Active B-Complex Support bevat daarnaast ook choline en 
inositol, speciale B-vitamine achtige stoffen die qua werking nauw 
aansluiten bij het B-complex, tevens bevat het PABA, een belangrijk 
aminozuur, dit allen zorgt voor een krachtigere en completere werking 
van de Active B-Complex Support.

Voor wie extra B-vitaminen?
Vaak wordt aangenomen dat men weinig risico loopt op een vitamine 
B-tekort als er gezond en gevarieerd gegeten wordt. Dit is echter niet 
altijd het geval. Vooral volwassenen en senioren lopen een groot risico 
op een tekort aan B-vitaminen, omdat zij minder goed in staat zijn om 
de vitaminen vanuit de darmen op te nemen.

Daarnaast kan het lichaam in bepaalde situaties een grotere behoefte 
hebben aan B-vitaminen, zoals wanneer vrouwen de anticonceptiepil 
gebruiken, zwanger zijn, borstvoeding geven, in de overgang zijn of 
wanneer men als tiener in een groeispurt zit.

Vegetariërs en veganisten hebben vaker te maken met een vitamine 
B12-tekort, omdat deze vitamine vrijwel alleen vanuit dierlijke 
voeding verkregen kan worden.

Uiteraard dragen ook ongezonde (eet)gewoontes bij aan een tekort 
aan B-vitaminen, zoals alcoholisme, darmproblematiek, eenzijdige 
voeding, ondervoeding en te weinig vezelrijke voeding.

De best opneembare B-vitaminen als breedspectrum complex in optimale doseringen. Met biologisch actieve 
vormen van vitamine B2, B6 en B11 (gepatenteerd Quatrefolic® foliumzuur) en B12 voor optimale absorptie en resultaat.

B-vitaminen zijn samen met vitamine C en D één van de 
populairste vitaminen. Allen hebben de eigenschap dat  
ze belangrijke multifunctionele lichaamsfuncties vervullen. 
Vitamine B-Complex neemt in populariteit toe, mede omdat 
er steeds weer nieuwe wetenschappelijke studies verschijnen 
die wijzen op een tekort aan B-vitaminen bij veel volwassenen, 
senioren, tieners, vrouwen in de overgang en vegetariërs.

SUPPORTING A HEALTHY LIFESTYLE

Waarom een B-complex?
Het menselijk lichaam kan B-vitaminen niet zelf produceren. We 
moeten het via voedsel binnenkrijgen. Omdat B-vitaminen bovendien 
wateroplosbaar zijn (en dus via de urine worden uitgescheiden), 
moeten deze vitaminen elke dag van buitenaf tot ons genomen 
worden, via voeding of supplementen.

Stress, het gebruik van medicijnen, koffie en alcohol hebben onder 
andere een sterke invloed op de behoefte aan B-vitaminen. Daarbij 
is de huidige westerse voeding rijk aan ‘lege calorieën’ (suikers en 
geraffineerde koolhydraten), die wel de energie kunnen leveren, maar 
niet (of te weinig) de voedingsstoffen die nodig zijn om deze energie 
te verwerken. Veel van deze ontbrekende voedingsstoffen betreffen 
juist de B-vitaminen.

B-vitaminen hebben bij uitstek een versterkende werking op elkaar, ook 
wel bekend als synergisme. Bovendien functioneren de B-vitaminen 
als sleutelcomponenten (co-enzymen) van belangrijke enzymen in 
het lichaam en maken zij op deze manier veel lichaamsprocessen 
mogelijk. B-vitaminen zijn als het ware de brandstof voor veel 
lichaamsfuncties. Bij onvoldoende brandstof gaan lichaamsfuncties 
minder goed werken en kan men zich ernstig vermoeid voelen, meer 
gestrest zijn of bijvoorbeeld een mindere spijsvertering ervaren met 
alle gevolgen van dien. 

Een tekort aan B-vitaminen heeft dan ook uiteenlopende deficiëntie-
verschijnselen tot gevolg, die vaak niet als zodanig worden herkend. 
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheden van de afzonderlijke 
B-vitaminen in veel voedingssupplementen variëren vaak en zijn niet 
voldoende gedoseerd. Er kan dan ook worden gesteld worden dat veel 
mensen een B-Complex met relatief hoge doseringen nodig hebben.

Daarom maken wij bij Perfect Health supplementen met optimale 
hoeveelheden in plaats van de standaard aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheden, die vaak verre van toereikend zijn. Hierbij is het 
belangrijk dat de B-vitaminen niet alleen in significante hoeveelheden 
aanwezig zijn, maar ook in de juiste biologisch actieve vorm, zoals het 
geval is in Perfect Health’s Active B-Complex Support.

®

Gepatenteerd kwaliteitskeurmerk



Standaarddosering: 1 tablet per dag (tenzij anders geadviseerd). Bij 
een maaltijd innemen, bij voorkeur tijdens het ontbijt.

Maandverpakking  : 30 tabletten
Kwartaalverpakking : 90 tabletten

Samenstelling per tablet
(dagdosering)

Vitamine B1 (thiamine HCL) 
Vitamine B2 (riboflavine-5’-fosfaat)
Vitamine B3 (nicotinamide)
Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat)
Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat)
Folaat (B11) (5-methyltetrahydrofolaat, Quatrefolic®)
Vitamine B12 (methylcobalamine, 
5’-deoxyadenosylcobalamine)
Biotine (D-biotine)
Choline (cholinebitartraat) 
Inositol
PABA (para-aminobenzoëzuur)

Ingrediënten: vulmiddelen (microkristallijne cellulose, calciumcar-
bonaat), vitaminen, cholinebitartraat, emulgator (gehydrogeneerd 
plantaardig vet), inositol, PABA (para-aminobenzoëzuur), glansmiddel 
(magnesium stearaat), antiklontermiddel (siliciumdioxide).

Gegarandeerd vrij van: gluten, gist, lactose, soja, conserverings-
middelen, synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen.

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

Biologische actieve B-vitaminen
In de natuur en in voeding komen vitaminen zelden separaat voor, 
maar zijn over het algemeen biologisch verbonden met eiwitten (of 
andere cofactoren) tot complexen. Deze biologisch actieve vitaminen 
worden snel door het lichaam herkend en daardoor aanzienlijk beter 
opgenomen dan niet-biologisch actieve vitaminen. Perfect Health 
Active B-Complex Support bevat, zoals de naam aangeeft, biologisch 
actieve vormen van vitamine B, zowel hoog gedoseerd als in optimale 
verhoudingen. Active B-Complex Support werkt daarom substantieel 
beter dan een andere vitamine B-Complex.

Active B-Complex Support
Voor een optimaal effect is het belangrijk om een compleet vitamine-
B-complex te gebruiken. Niet alleen de afzonderlijke B-vitaminen, 
dit vanwege het feit dat afzonderlijke B-vitaminen hun gezonde 
functies in een samenwerking met elkaar vervullen. Een gebrek aan 
slechts één B-vitamine komt zelden voor. Dit is evident aangezien 
mensen geen afzonderlijke voedingsstoffen consumeren. Omdat het 
voornamelijk voor vitamine B11 en B12 van belang is om ze samen 
in te nemen, heeft Perfect Health deze twee B-vitaminen bewust 
in de Active B-Complex Support opgenomen, als hoog gedoseerde, 
biologisch actieve vormen. De vitamine B11 dat door ons gebruikt 
wordt bevat het gepatenteerde keurmerk Quatrefolic®, een vorm van 
gecertificeerd foliumzuur dat bekend staat als de best opneembare 
vitamine B11. Het geeft daardoor ook het beste therapeutische effect

De biologisch actieve B-vitaminen uit de Active B-Complex 
Support worden veel beter opgenomen, dan de meeste andere 
voedingssupplementen. De B-varianten in Active B-Complex Support 
zijn direct actief en snel beschikbaar voor het lichaam. Dit is vooral van 
belang ter nutritionele ondersteuning bij: 

•  Vermoeidheid    
•  Goede weerstand
•  Geheugen en concentratievermogen 
•  Energie
•  Stofwisseling    
•  Huid, haar en nagels
•  Ogen
•  Zenuwstelsel
•  Reguleren van hormonen
•  Spijsvertering
•  Stress
•  Normaal homocysteïne gehalte in het bloed
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Optimale combinatie
Als basissuppletie raden wij naast Active B-Complex Support een 
basissuppletie met vitamine C aan. Vitamine C-1000 Complex 
Support is een therapeutisch voedingssupplement met een rijke 
dosering fysiologisch actieve stoffen, die de weerstand ondersteunen. 
Het is ontwikkeld en getest volgens de laatste wetenschappelijke 
inzichten en onderscheidt zich van vergelijkbare producten door de 
hoogwaardige combinatie van ingrediënten, die het immuunsysteem
ondersteunen.

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


