
Brain Support

De hersenen 
De hersenen kunnen beschouwd worden als het belangrijkste 
besturingssysteem van ons lichaam. Hun hoofdtaak is ons lichaam 
optimaal te laten functioneren en overleven. Dit alles gebeurt door 
het ontvangen van informatie vanuit zowel ons lichaam als omgeving 
en het terugsturen van prikkels naar het lichaam en haar omgeving. 
Denk hierbij aan de complexheid van de menselijke communicatie 
zoals praten, het interpreteren van lichaamstaal en gezichtsexpressie. 
Het grootste gedeelte van de hersenwerking heeft een direct effect 
op het coördineren van vitale functies in het lichaam, zoals bloeddruk, 
bloedcirculatie, ademhaling en hormonale activiteiten. Ons brein 
brengt een scala aan processen op gang en stelt ons in staat om 
emoties, bewuste bewegingen van spieren en complexe bewegingen 
uit te voeren. 

Onze hersenen wegen gemiddeld tussen de 1300-1400 gram en 
worden beschermd door de schedel. Zij bestaan uit de hersenstam, de 
kleine hersenen en de twee hersenhelften. Samen ook wel de grote 
hersenen genoemd. De hersenen bestaan naar schatting uit honderd 
miljard zenuwcellen (neuronen). Deze zenuwcellen communiceren 
onderling met elkaar onder andere door het uitwisselen van 
elektrische signalen. Naast zenuwcellen bevatten de hersenen 
naar schatting nog eens negen keer zoveel ondersteunende cellen 
(zogenaamde gliacellen). Deze voorzien bijvoorbeeld de zenuwcellen 
van voedingstoffen, voeren afgestorven zenuwcellen af, zorgen voor 
stevigheid, structuur van de hersenen en spelen een belangrijke rol in 
het afweersysteem van de hersenen. 

Verbetering van het geheugen, bevordering van een goede geestelijke balans en  
ondersteuning van de bloedcirculatie. 

De hersenen zijn het meest complexe orgaan van het menselijk 
lichaam. Wetenschappelijk onderzoek heeft in de afgelopen 
decennia steeds meer inzicht gegeven hoe de hersenen 
functioneren. Daarnaast wordt steeds duidelijker waarmee wij 
onze hersenen kunnen helpen om gezond te blijven.

SUPPORTING A HEALTHY LIFESTYLE

Optimale conditie hersenen  
Verreweg de meeste lichaamsfuncties worden direct en/of indirect 
aangestuurd vanuit de hersenen om optimaal te kunnen presteren. Het 
is daarom belangrijk de conditie van de hersenen zo optimaal mogelijk 
te houden. Om goed te kunnen functioneren hebben onze hersenen 
zuurstof, voeding en prikkels nodig, waarbij lichaamsbeweging 
essentieel is. 

Voor het behoud van een gezonde hersenfunctie kunnen wij zelf een 
aantal belangrijke maatregelen nemen. 
Zorgen voor voldoende slaap (6-8 uur), beweging, gezonde, 
gevarieerde voeding en vermindering/vermijding van stress. 
Ook het ondernemen van nieuwe activiteiten, waarbij men bewust 
na moet denken (zoals het oplossen van een kruiswoordpuzzel of het 
leren van een nieuwe taal) stimuleren enorm. 
Daarnaast tonen diverse wetenschappelijke studies aan dat het 
gebruik van specifieke voedingsstoffen een bijdrage kan leveren aan 
het behoud van een gezonde hersenfunctie.



Voedingsstoffen voor de hersenen
Bacopa monnieri: is een plantje dat in de moerassige gebieden van India groeit. Het heeft een positieve invloed op het leervermogen en kan prima 
helpen om ‘bij de tijd’ te blijven. Ook kan Bacopa helpen om met stressvolle omstandigheden beter om te gaan, vooral als deze zijn gerelateerd aan 
slaap ongemakken. Bacopa monnieri kan de intellectuele functies (cognitie) positief beïnvloeden.

Ginkgo biloba: is een bijzondere boomsoort waar speciale krachten aan worden toegekend. De boom kan duizenden jaren oud worden.  
Ginkgo bevordert de bloeddoorstroming in het hele lichaam, ook in de kleine haarvaten van de hersenen. Het helpt onder andere de hersenen 
te beschermen tegen vrije radicalen. Neurotransmitters, de stofjes in de hersenen die zorgen voor impuls- en informatieoverdracht, worden 
ondersteund door gebruik van Ginkgo. Ginkgo verbetert het aanleren, onthouden, concentratievermogen, aandachtig werken en de geestelijke 
prestaties in het algemeen. Verder is het ondersteunend voor het zenuwstelsel. 

Voedingsstoffen voor de hersenen
Rhodiola: is een plant die oorspronkelijk uit het Himalayagebergte 
komt en zich over heel het noordelijk halfrond heeft verspreid. Het 
is een plant met een voorkeur voor koude gebieden en groeit in 
Noord-Europa, Noord-Azië en in de Alpen boven 2000 meter. De 
jonge bladeren en stengels van de plant zijn eetbaar. Rhodiola rosea 
werkt als een zogenaamd adaptogeen, een stof die het lichaam en 
de geest laat aanpassen aan extreme situaties. Rhodiola wordt 
vooral ingezet bij vermoeidheid en bij stressvolle omstandigheden. 
Ook sporters kunnen baat hebben bij het gebruik van Rhodiola. Het 
uithoudingsvermogen wordt ondersteund en gebruikers ervaren 
sneller herstel na zware lichamelijke of geestelijke inspanning. Los 
daarvan zou deze stof vele andere lichaamsprocessen beschermen. 

Ashwaganda (Withania somnifera): is een plantensoort uit het 
geslacht Withania. De soort kan tot anderhalve meter hoog groeien 
(struik) en komt in heel Afrika, het Middellandse Zeegebied, Zuid-Azië 
en Mauritius voor. Het ondersteunt de fysieke en mentale capaciteiten 
in gevallen van moeheid, verminderde levenskracht, vermoeidheid 
en behoefte aan meer concentratie. Er wordt dan ook gesteld dat 
Ashwaganda een rustgevende, maar ook een vitaliserende invloed 
heeft.



Acetylcholine-agonisten: acetylcholine is een neurotransmitter, die 
betrokken is bij de impulsoverdracht van zenuwcellen naar bijvoorbeeld 
skeletspiercellen. Ook op vele andere plaatsen in het lichaam brengt 
acetylcholine prikkels over. Diverse wetenschappelijke studies hebben 
aangetoond dat acetylcholine van belang is voor een goed geheugen 
en leerprestaties. Sommige natuurlijke (signaal)stoffen kunnen de 
invloed van acetylcholine dupliceren. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn Alfa GPC, Bacopa monnieri, DMAE (dimethylaminoethanol) en 
choline.

L-Glutamine: is een aminozuur, dat een zekere invloed heeft op de 
hoeveelheid glutaminezuur in het lichaam. Deze stof dient onder 
andere als een brandstof voor de hersenen en is in staat goede 
condities te creëren om de goede werking van de hersenen te 
ondersteunen. Een verminderde glutamine inname in het voedsel, kan 
dan ook in een tekort aan glutaminezuur in hersenen resulteren, met 
alle gevolgen van dien.

Blauwe bosbes extract: Bilberry, de blauwe bosbes (Vaccinium 
myrtillus), is een hele bijzondere bessensoort. Deze bessensoort 
kan helpen het geheugen te verbeteren en heeft daarnaast ook een 
anti-oxidatieve invloed, zodat het de hersenen ook bescherming kan 
bieden tegen schadelijke invloeden van buitenaf. 

L-Pyroglutaminezuur: menselijke hersenen, hersenvocht en ook bloed 
bevatten van nature significante hoeveelheden pyroglutaminezuur. 
Het is algemeen bekend dat het aminozuur L-pyroglutaminezuur in 
die zin een voedende stof is en een gunstig effect op de cognitieve 
functies kan hebben.

L-Tyrosine: is een aminozuur (bouwsteen van eiwit) en is een voorloper 
van de neurotransmitters adrenaline, noradrenaline en dopamine. 
Allemaal lichaamseigen stoffen die belangrijk voor de hersenen zijn, 
ondermeer bij ups en downs. Dopamine is ook van belang voor de 
mentale functies en lijkt een rol te spelen in bijvoorbeeld lustprikkels.

Fostatidylserine: kan zowel uit dierlijke als uit plantaardige bronnen 
gewonnen worden. Het is een belangrijke stof voor verschillende 
lichaamsfuncties. Fostatidylserine is onderdeel van de celstructuur 
en is belangrijk voor het behoud van de cellulaire functie, vooral in de 
hersenen.
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Standaarddosering: 1-2 tabletten per dag. Houd u zich aan de 
(aanbevolen) dagelijkse dosering, tenzij anders geadviseerd.

Maandverpakking  : 30 tabletten
Kwartaalverpakking : 90 tabletten

Tablet is voorzien van een breuklijn, voor diegene die hinder ondervindt 
van het volume.

Samenstelling per 2 tabletten %ADH*
(dagdosering)

Brahmi (Bacopa monnieri) extract 
waarvan 20% bacosiden  
L-Glutamine                                    
L-Tyrosine                                      
Rozewortel (Rhodiola rosea) extract 
waarvan 3% rosavine  
waarvan 1% salidroside  
L-Pyroglutaminezuur                     
Japanse tempelboom (Ginkgo biloba) extract
waarvan 24% flavonglycosiden 
waarvan 6% terpenoïden  
DMAE (dimethylaminoethanol)                  
Ashwagandha (Withania somnifera) extract 4:1
L-alfa-glycerylfosforylcholine (Alfa GPC) 
Choline (bitartraat)  
Fosfatidylserine   
Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) extract
waarvan 5% anthocyanen
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300 mg
60 mg

250 mg
150 mg
200 mg

6 mg
2 mg

125 mg
120 mg
28,8 mg

7,2 mg
50 mg

100 mg
100 mg

80 mg
25 mg
50 mg
2,5 mg

*   Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  
** Geen wettelijke ADH vastgesteld

Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals gevarieerde en evenwichtige 
voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn. 

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

Optimale combinatie
Naast Brain Support wordt aangeraden Premium Multi Support en 
in het bijzonder Natural Omega 3+ Support te gebruiken. Weten-
schappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Omega 3 vetzuren ook 
belangrijk zijn voor de hersenfunctie. Deze basisproducten zorgen da-
gelijks voor een optimale voorziening aan essentiële voedingsstoffen 
en vullen eventuele tekorten aan. Een goede basisvoorziening aan 
essentiële voedingsstoffen is niet alleen belangrijk voor de algeme-
ne gezondheid, maar zal ook de positieve invloed van Brain Support 
ondersteunen. 
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