
Homocysteïne-B Support

Homocysteïne
Homocysteïne is een stof die door het lichaam zelf wordt aangemaakt. 
Het ontstaat bij de stofwisseling van eiwitten door het aminozuur 
methionine. Methionine is een belangrijke bouwsteen voor diverse 
lichaamseiwitten. Een teveel aan homocysteïne is niet goed voor de 
gezondheid en in het bijzonder niet goed voor hart en bloedvaten. 
Tevens is teveel homocysteïne ongewenst tijdens zwangerschap.

Wat kunt u zelf doen? 
U kunt het homocysteïnegehalte gunstig beïnvloeden door voeding. 
Eet minder vet vlees en meer vis. Gebruik minder zout en voeg meer 
plantaardige eiwitten toe aan uw menu. Groenten, kruiden en fruit 
zijn gezond. Verder is het verstandig zoveel mogelijk stresssituaties 
te vermijden, weinig alcohol en koffie te drinken en te stoppen met 
roken.

Waarom Homocysteïne-B Support?
Homocysteïne-B Support is speciaal samengesteld voor het behoud 
van een normaal homocysteïnegehalte in uw bloed. Een normaal 
homocysteïnegehalte voor de man is 7 umol/l en voor de vrouw 
6 umol/l. Het is door de European Food Safety Authority (EFSA) 
aangetoond dat de samenstelling van o.a. dit product ervoor zorgt dat 
een normaal homocysteïnegehalte behouden kan worden. Wij raden u 
aan het homocysteïnegehalte zoveel mogelijk op een normaal niveau 
te houden. 

Voor het behoud van een normaal homocysteïnegehalte in het bloed.
Fysiologisch actief B-complex: ondersteunt de stofwisseling, energiehuishouding en spijsvertering.

Een te hoog homocysteïnegehalte is niet goed voor de  
gezondheid en in het bijzonder niet goed voor hart en 
bloedvaten. Vitamine B6, B11 en B12 en choline dragen 
stelselmatig bij om een normaal homocysteïnegehalte in het 
bloed te behouden.

B complexen zijn belangrijk voor de algemene gezondheid 
en leveren een doelmatige bijdrage aan de stofwisseling,  
energiehuishouding en de spijsvertering.

Bij een lichte verhoging raden wij u aan met Homocysteïne-B  
Support te beginnen. Valt u in de categorie verhoogd, dan bevelen wij 
het dringend aan. Voor beide categorieën voldoet 1 tablet per dag. In  
combinatie met onze Premium Multi Support levert Homocysteïne-B  
Support een krachtig B-complex. B-complexen zijn belangrijk voor een 
optimale gezondheid. Vrijwel alle B-vitaminen spelen een rol in het 
stofwisselingsproces en zijn belangrijk voor de omzetting van voedsel 
in energie, maar ook voor het behoud van een gezond zenuwstelsel. 
Daarnaast is vitamine B goed voor de aanmaak en het onderhoud van 
haren, nagels en een gezonde huid.

Werkzame stoffen
De uitgebalanceerde combinatie van vitamine B6, B11, B12 choline is 
er primair op gericht een normale homocysteïnespiegel in het bloed 
te behouden. De doseringen van deze voedingsstoffen zijn relatief 
hoog, zodat het lichaam in staat is voldoende hoeveelheden op te 
nemen en ten behoeve van haar fysiologische functies te gebruiken. 
De actieve voedingsstoffen zijn echter wel in water oplosbaar, zodat 
een eventueel overschot aan nutriënten via de urine kan worden 
uitgescheiden. B-vitaminen werken overigens nauw samen en zijn 
ook aan elkaar gerelateerd. Een tekort aan één van de B-vitaminen 
geeft daarom meestal ook aan dat er een tekort is aan de andere 
vitamine B soorten. Daarom zijn ook andere B-vitaminen toegevoegd. 
Samen met onze Premium Multi Support levert dit product dan ook 
een goed gedoseerd B-complex.

Normaal
Licht verhoogd
Verhoogd

7 umol/l
8 t/m 11 umol/l 
12 umol/l

6 umol/l
7 t/m 11 umol/l 
12 umol/l

n.v.t.
1 tablet per dag  
1 tablet per dag

Man Vrouw Homocysteïne Support

Waarden in umol per liter. Deze waarden zijn bepaald op basis van de Dach Liga. DACH-liga: een gerenommeerde vereniging  
wetenschappers uit de DACH-landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) met als specialisatie homocysteïne onderzoek.

SUPPORTING A HEALTHY LIFESTYLE



Optimale combinatie
De producten van Perfect Health zijn speciaal volgens de  
orthomoleculaire voedingsleer op elkaar afgestemd. Naast  
Homocysteïne Support adviseren wij u als basis programma 
de Premium Multi Support samen met de Natural Omega 3+  
Support te gebruiken.

© Perfect Health Achtergrondinformatie. Dit is vakinformatie en uitsluitend bestemd voor beroepsbeoefenaren. Disclaimer Door deze brochure van uw gezondheidsprofessional 
te ontvangen, bevestigt u uw begrip dat Perfect Health deze 
wetenschappelijke informatie over formules voor informatieve 
of educatieve doeleinden levert.

Ingrediënten
Vitamine B1: heeft een gunstige werking op het hart, speelt een 
belangrijke rol in het functioneren van zenuwen en draagt bij 
aan (hersenen- en zenuwfuncties betrokken bij) concentratie, 
leervermogen en het geheugen. Ook draagt het daarmee bij aan een 
heldere geest, is het gunstig voor een goede geestelijke balans en is 
het goed voor de gemoedstoestand.

Vitamine B2: helpt energie vrij te maken uit vet, koolhydraten en 
eiwitten en ondersteunt daarmee de energiestofwisseling. Daarnaast 
heeft het een positieve invloed op de werking van het zenuwstelsel.

Vitamine B3: draagt bij aan het energieleverend metabolisme, is 
goed voor het zenuwstelsel en is van belang voor het behoud van een 
normale structuur en functie van de slijmvliezen. Het voedt de huid 
(van binnenuit) en kan een gebrek aan energie helpen verminderen.

Vitamine B6: draagt bij tot een normaal homocysteïnemetabolisme 
en heeft een rol in de opbouw en afbraak van eiwitten en koolhydraten 
(suikers). Het helpt energie vrij te maken uit vet, koolhydraten en 
eiwitten en ondersteunt daarmee het energieniveau. Ook speelt het 
een belangrijke rol in het functioneren van de zenuwen, draagt het 
bij aan leerprestaties en is het gunstig voor een goede geestelijke 
balans en gemoedstoestand. Ondersteunt de vorming van rode 
bloedcellen en rode bloedlichaampjes. Verder heeft het een positieve 
invloed op het immuunsysteem, en is het van toegevoegde waarde 
bij vermoeidheid, moeheid en futloosheid. Niet onbelangrijk in deze 
context, vitamine B6 draagt bij tot de regulering van de hormonale 
activiteit.

Vitamine B11 (folaat/foliumzuur): is goed voor homocysteïne-
metabolisme en draagt bij tot de normale aminozuursynthese. Het 
heeft tevens een positieve invloed op het immuunsysteem en is 
van belang voor de vorming van rode bloedcellen. Het draagt bij 
aan een normaal psychologisch functioneren en werkt goed voor de 
geestelijke balans en het concentratievermogen. Ook draagt het bij tot 
de groei van de foetus tijdens de zwangerschap. Folaat draagt bij tot 
de vorming van de placenta en is dus goed voor vrouwen die zwanger 
willen worden. Tevens helpt het om vermoeidheid, futloosheid en 
moeheid te verminderen. Tot slot draagt het ook bij aan het proces van 
celvernieuwing, doordat het de aanmaak van cellen en weefsels helpt  
ondersteunen.

Vitamine B12: Is gunstig voor homocysteïnemetabolisme, onder-
steunt het immuunsysteem en helpt energie vrij te maken uit vet,  
koolhydraten en eiwitten. Het speelt een belangrijke rol in het func-
tioneren van zenuwen, is goed voor het geheugen en de gemoeds-
toestand. Het kan het gebrek aan energie helpen verminderen en 
draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid. Het is goed voor het celde- 
lingsproces en in het bijzonder voor de vorming van rode bloedcellen.

Choline: ondersteunt homocysteïnemetabolisme, is nodig voor een 
normaal lipidenmetabolisme en draagt bij aan het behoud van de 
structuur van celmembranen. Het is ook goed voor de lever en kan 
gebruikt worden als detox ingrediënt.

Standaardosering: 1 tablet (tenzij anders geadviseerd. 
Bij een maaltijd in te nemen, bij voorkeur tijdens het ontbijt. 

Maandverpakking  : 30 tabletten
Kwartaalverpakking : 90 tabletten

Tablet is voorzien van breeklijn, voor diegene die hinder ondervindt 
met het volume.

Samenstelling per tablet (dagdosering)

Andere stoffen
Choline (choline bitartraat)
Taurine (L-Taurine) 

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

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

%ADH*

Vitaminen
Vitamine B1 (thiamine HCL)   
Vitamine B2 (riboflavine)  
Vitamine B3 (nicotinamide) 
Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat) 
Vitamine B12 (cyanocobalamine) 
Folaat (pteroylmonoglutaminezuur)   
PABA (para-aminobenzoëzuur)

30 mg
35 mg
30 mg

6 mg
 500 μg  
600 μg 
50 mg

2727
2500

188
429

20000
300

**

*   Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  
** Geen wettelijke ADH vastgesteld

450 μg
200 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


