
Advanced²’³ Antioxidant¹  Support

Antioxidanten  
Antioxidanten vormen een groep voedingsstoffen die weefsels,cellen 
en andere belangrijke bestanddelen, zoals DNA, beschermen tegen 
de beschadigende invloed van vrije radicalen. Vrije radicalenontstaan 
continu in ons lichaam bij o.a. de energieproductie.
Bij een overmaat kunnen zij echter de weerstand van cellen ongunstig 
beïnvloeden. Door luchtvervuiling zitten vrije radicalen in grote 
hoeveelheden in de lucht, maar ook bijvoorbeeld in sigarettenrook.
De UV-straling levert daarnaast een bijdrage tot de formatie van 
vrije radicalen in het lichaam. Ook door stress en zware lichamelijke 
inspanning ontstaan er meer vrije radicalen in het lichaam. Tot slot 
kunnen factoren, zoals ongezonde voeding, medicijnen en alcohol 
een rol spelen bij een overmaat aan vrije radicalen. Antioxidanten zijn 
in staat om vrije radicalen te neutraliseren (vangen) en daarmee het 
lichaam te ontlasten.

Antioxidanten in voeding  
In voeding komen van nature ook antioxidanten voor. Vooral gekleurde 
groente en fruit bevatten verschillende antioxidatieve vitamines, 
mineralen, maar ook andere flavonoïde antioxidanten. De kleuren van 
groente en fruit ontstaan door zogenaamde flavonoïden. Er bestaan 
duizenden verschillende flavonoïden, die allemaal van belang zijn 
voor de gezondheid van de mens. Ook thee en rode wijn zijn rijk aan 
flavonoïden. De bekendste flavonoïden zijn in de volgende groepen te 
verdelen: 

• Flavonen (bijv. uit citrusvruchten, thee, kruiden, uien)
• Proanthocyanidinen (OPC uit druivenpitten) 
• Anthocyanidines (bijv. uit rode druiven)

Het is goed om veel van deze voedingsstoffen binnen te krijgen. Dat 
kan door het consumeren van een grote variëteit aan kleurgroepen 
van groente en fruit (zo ook thee en rode wijndruiven). Andere 
voedingsstoffen met een antioxidatieve invloed zijn bijvoorbeeld  
vitamine C, zink en selenium.

Beschermt de cellen tegen vrije radicalen en oxidatieve stress,  
en is goed voor het hart en vaatwand.

Voedingssupplement met o.a. druivenpit, groene thee, 
kurkuma, mangaan, seleen en zink tegen vrije radicalen 
en ter bescherming van cellen tegen oxidatieve schade 
door UV-straling1. Tevens rijk aan vitamine B12 en C3 ter 
ondersteuning van het hart2 en het behoud van een  
sterke vaatwand3.

Met de gepatenteerde keurmerken: Vinitrox™,  
Curcumin C3 Complex® en Bioperine®. 

SUPPORTING A HEALTHY LIFESTYLE

Functies van antioxidanten  
• Antioxidanten zijn stoffen die als functie hebben om gezonde  
  cellen en weefsels in het lichaam te beschermen tegen vrije  
     radicalen.

• Antioxidanten hebben een verzorgende invloed op hart en  
     bloedvaten.

•   Antioxidanten helpen bij de bescherming tegen UV-straling.

Specifieke toepassing van antioxidanten 
• Bij regelmatig stressvolle situaties, kan de hoeveelheid vrije  
  radicalen in het lichaam sterk toenemen. Met antioxidanten 
      ontstaat een betere bescherming tegen deze vrije radicalen.

• In bepaalde situaties, zoals bij sport, mentale belasting of door  
   sigarettenrook, kan het aantal vrije radicalen in ons lichaam sterk  
    toenemen. Extra antioxidanten zijn dan bijzonder zinvol. 

•   Bij overgewicht verkeert het lichaam in een soort stresssituatie en  
  komen veel vrije radicalen vrij. Antioxidanten uit bijvoorbeeld  
     groente en fruit beschermen ook dan tegen deze vrije radicalen. 



Vinitrox™: Een gepatenteerd kwaliteitsmerk, dat bestaat uit een 
combinatie van druiven(Vitis Vinifera)- en appel (Malus pumila) 
extract polyfenolen/flavonoïden. Het extract is rijk aan flavonen, 
proanthocyanidinen (OPC uit druivenpitten), anthocyanidines en 
resveratrol. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat  
Vinitrox een hoge antioxidatieve (ORAC) waarde heeft en een  
gunstige invloed heeft op de gezondheid van het hart, de bloed- 
vaten en de bloedcirculatie.  

Curcumin C3 Complex®: Is een gepatenteerd kwaliteitsmerk van een 
gestandaardiseerd extract van de kurkuma longa wortel (geelwortel). 
Dit extract bevat 95% curcuminoïden, waarvan de belangrijkste zijn: 
curcumine, bisdemethoxy curcumine en demethoxy curcumine. 
Deze stoffen zijn natuurlijke antioxidanten en beschermen daarmee 
gezonde cellen en weefsels. Curcuminoïden zijn dan ook bijzondere, 
doelgerichte vangers van vrije radicalen.
Daarnaast zijn curcuminoïden goed voor de reinigende werking van 
de lever, zijn ze goed voor hart en bloedvaten en ondersteunen ze een 
gezonde spijsvertering. Tevens helpen ze om de gewrichten soepel te 
houden.

Druivenpit extract (OPC): De pitten van druiven bevatten stoffen, 
die goed zijn voor het behoud van onze gezondheid. Deze stoffen  
noemen we ook wel oligomere proanthocyanidinen (OPC). Druiven-
pitextract is vooral bekend vanwege het effect als antioxidant en de 
positieve invloed op hart- en bloedvaten. Daarnaast ondersteunt OPC 
de huid tegen veroudering en is het zinvol te gebruiken voor mensen 
met een huid die zongevoelig is.

Boswellia extract: Is afkomstig uit de gom van de Boswellia serrata 
boom, die groeit in heuvelige gebieden in India. Wetenschappelijk  
onderzoek heeft aangetoond dat Boswellia bijdraagt aan de goede 
conditie van het hart, soepele gewrichten, geestelijke veerkracht en 
een goede darmwerking.  

Antioxidanten in voeding  
In het lichaam werken verschillende antioxidanten samen. Daarom geniet inname van een grote variatie aan antioxidanten uit voeding de voorkeur. 
Advanced Antioxidant Support bevat een breed spectrum werkzame antioxidanten, flavonoïden en kruiden in optimale doseringen en goede 
onderlinge verhoudingen. Er is o.a. gebruik gemaakt van gepatenteerde extracten, die door verschillende klinische studies zijn onderzocht: 
Vinitrox™, Curcumin C3 Complex® en Bioperine®. Samen met deze extracten, geeft de samenstelling een uitstekende antioxidatieve aanvulling 
op een gezonde en gevarieerde voeding. 

Ingrediënten van Advanced Antioxidant Support



Rutine: Is een vitamine-achtige stof die behoort tot de groep van 
de bioflavonoïden uit citrusvruchten. Bioflavonoïden zijn stoffen die  
samenwerken met vitamine C. Zij versterken elkaars antioxidatieve 
invloed en zijn op meerdere plaatsen in ons lichaam actief. 
 

Quercetine: Quercetine is één van de bioflavonoïde voedingsstoffen, 
die in de natuur meestal samen met vitamine C wordt aangetroffen. 
Quercetine is zelf ook een antioxidant en werkt nauw samen met  
vitamine C en versterkt het effect.

Groene thee extract: Groene thee wordt steeds bekender en  
populairder. Dat komt doordat deze thee rijk is aan zogenaamde 
polyfenolen, catechinen en EGCG’s, stoffen die een beschermend  
en heilzaam effect hebben op onze gezondheid. 

Broccoli extract: Is een groente die verschillende gezonde nutriën-
ten bevat. Broccoli is mineraalrijk (calcium en kalium) en bevat ook 
veel vitamines zoals vitamine C, A, B11 (foliumzuur), K en vitamine E.  
Broccoli bevat ook sulforafaan, dat helpt om ongewenste stoffen uit 
ons lichaam af te voeren.

Vitamine C, selenium, mangaan en zink: Zijn bekende antioxidanten, 
die de cellen beschermen tegen oxidatieve stress en daarmee het  
immuunsysteem ondersteunen. Selenium en zink dragen daarnaast 
bij aan de instandhouding van een gezonde huid, mooi haar en sterke 
nagels. Selenium ondersteunt de spermaproductie en zink de vrucht-
baarheid, voortplanting en testosteronspiegel in het bloed. Zink is 
verder van belang voor de DNA- en eiwitsynthese, de stofwisseling 
van vetten en koolhydraten. Daarnaast is het goed voor de cognitie-
ve functie, het gezichtsvermogen en het zuur-base evenwicht in het 
lichaam. Vitamine C en mangaan dragen doelmatig bij aan een goede 
energiehuishouding. Vitamine C ondersteunt ook de collageenvor-
ming, die belangrijk is voor de elasticiteit van de bloedvaten en de  
instandhouding van bindweefselrijke weefsels. 

Vitamine B1: Ook wel thiamine genoemd, draagt bij aan een normale 
werking van de hartfunctie, de energiehuishouding en het zenuwstel-
sel. 

Vitamine D3:  Vitamine D3 draagt bij aan een goede werking van het 
immuunsysteem en is belangrijk voor de opname van calcium in de 
botten.

Bioperine®: Is een gepatenteerd keurmerk van zwarte peper en 
bevat 95% piperine. Normale zwarte peper bevat 3-9% piperine.  
Wetenschappelijk is aangetoond dat piperine de opname van  
voedingsstoffen bevordert. 

SUPPORTING A HEALTHY LIFESTYLE

Gepatenteerd nutriënt op basis van o.a. rode wijn 
polyfenolen. Bij een dagdosis van 2 tabletten komt 
de inname van polyfenolen overeen met die van 4-5 
glazen rode wijn. 

Een gouden standaard onder de kurkuma extracten. 
Gepatenteerd en wereldwijd het meest onderzochte 
kurkuma extract.

Gepatenteerd nutriënt met een hoge concentratie 
piperine, een bijzondere stof die de opname van  
nutriënten in supplementen verhoogt.
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250 mg
162 mg
105 mg
100 mg

200 mg
100 mg
200 mg

190 mg
100 mg

10,6 mg

10 mg

*   Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  
** Geen wettelijke ADH vastgesteld

Standaarddosering: 1-2 tabletten 
1 tablet is onderhoudsdosering, 2 of meer tabletten is afhankelijk van het advies van uw gezondheidsprofessional
Tenzij anders geadviseerd, bij een maaltijd innemen, bij voorkeur tijdens het ontbijt. 
Maandverpakking  : 30 tabletten
Kwartaalverpakking : 90 tabletten

Samenstelling per 2 tabletten (dagdosering)  %ADH*

Vitamine C (L-ascorbinezuur)
Vitamine B1 (thiaminehydrochloride) 
Vitamine D3 (cholecalciferol) 

250
544
200

Optimale combinatie
De Advanced Antioxidant Support bevat een breed spectrum aan  
antioxidanten en bijzondere extracten uit fruit, groente en kruiden.  

Premium Multi Support is een breed  samengesteld multi complex dat  
alle essentiële vitaminen en mineralen (A t/m Zink) bevat. 

Dit is een optimale combinatie voor een goed werkend immuunsysteem.

© Perfect Health Achtergrondinformatie. Dit is vakinformatie en uitsluitend bestemd voor beroepsbeoefenaren.

Vitaminen

                    %ADH*

Wierookboom (Boswellia serrata) extract 
    waarvan 65% Boswelliazuren 

Druivenpit (Vitis vinifera) extract
   waarvan 95% oligomere proantho- 
   cyanidinen (OPC) 
Groene thee (Camellia sinensis) extract
   waarvan 50% polyfenolen
Geelwortel (curcuma longa) extract 
(Curcumin C3 Complex®)
   waarvan 95% curcuminoïden 
Broccoli (Brassica oleracea var  
italica) 4:1 extract
Zwarte peper (Piper nigrum)  
extract (Bioperine®)
   waarvan 95% piperine

Extracten

Mengsel van rode wijn en appel- 
polyfenolen (Vinitrox™) 
Rutine
Quercetine

Polyfenolen

200 mg
6 mg

10 μg
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400 mg

200 mg
100 mg

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

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

Mangaan (mangaancitraat)  
Seleen (L-selenomethionine)
Zink (zinkcitraat) 

Mineralen

250
182
100

5 mg
100 mg

10 mg

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


