
Metabolism Support

Metabole ondersteuning
De behoefte aan metabole ondersteuning wordt grotendeels 
veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Om te kijken of er behoefte 
is aan Metabolism Support, wordt het volgende gemeten: 

• Gewicht 
• Bloeddruk 
• Cholesterolgehalte  
• Glucosegehalte (bloedsuikerwaarde)
• Triglyceridengehalte (vethuishouding)

Als u voor een of meerdere van deze factoren ondersteuning nodig 
heeft, dan kunt u baat hebben bij Metabolism Support. Verder 
is het van belang uw leefstijl aan te passen. Afvallen, voldoende 
bewegen, stoppen met roken en een regelmatig dag- en nachtritme 
zijn voorbeelden van goede voornemens. Eet goede en gevarieerde 
voeding, drink alcohol en koffie met mate en vermijdt stresssituaties.

Natuurlijke cholesterolverlager
Een bijzonder ingrediënt in Metabolism Support is Monacoline K. 
Deze natuurlijke stof is afkomstig uit gefermenteerde rode gist rijst. 
Monacoline K is een natuurlijke en veilige cholesterolverlager. 
Klinische studies hebben de heilzame werking van Monacoline K op 
cholesterol bevestigd. Tevens is het door de European Food Safety 
Authority (EFSA) aangetoond dat 10 mg Monacoline K bijdraagt tot de 
instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed.

Draagt bij aan een normaal cholesterolgehalte, 
heeft een gunstige invloed op de vethuishouding en de stofwisseling.

Metabolism Support draagt bij aan de instandhouding 
van een normaal cholesterolgehalte. Het helpt de kool- 
hydratenstofwisseling, de vethuishouding en ondersteunt de 
bloedvaten om schoon en elastisch te blijven, hetgeen goed is 
voor hart en gewichtsbeheersing. 

SUPPORTING A HEALTHY LIFESTYLE

Metabolism Support bevat naast Monacoline K nog veel meer 
specifieke ingrediënten, die nauwkeurig gedoseerd en in een 
passende verhouding samengesteld zijn. In de samenstelling helpt 
Metabolism Support bij een normaal cholesterolgehalte, een goede 
vetstofwisseling en bloedsuikerspiegel in het bloed. Het biedt 
ondersteuning aan de bloedvaten om schoon en elastisch te blijven, 
hetgeen goed is voor het hart en gewichtsbeheersing. 

Ingrediënten
Rode gist rijst extract / Monacoline K: draagt bij aan de instandhouding 
van normale cholesterolgehalten in het bloed.

Kaneel extract: heeft een gunstige werking op de stofwisseling,  
de bloedsomloop, het cholesterol- en suikergehalte.

Granaatappel extract: heeft een positieve werking op hart en 
bloedvaten en biedt bescherming van de huid tegen veroudering. 
Granaatappel extract is een krachtige anti-oxidant.

Gymnema sylvestre extract: voor beheersing van de bloedsuiker-
spiegel en het verminderen van zoete trek, hetgeen goed is voor 
gewichtsbeheersing. Gymnema extract biedt bescherming aan de 
alvleesklier.

Alfa-liponzuur: Alfa-liponzuur wordt door het lichaam in kleine 
hoeveelheden zelf aangemaakt. De productie neemt af, naarmate de 
leeftijd vordert.



Ingrediënten
Chroom: helpt bij de omzetting van vetten, koolhydraten en eiwitten.  
Chroom ondersteunt de instandhouding van normale bloedsuiker-
waarden. 

Vitamine B3: het betreft een speciale vorm van vitamine B3, die geen 
bijwerkingen (zoals opvliegers) heeft. Vitamine B3 heeft een gunstige 
werking op de energiehuishouding, een normale werking van het 
zenuwstelsel, een normale psychologische functie, de instandhouding 
van gezonde slijmvliezen en een gezonde huid. 

Zink: helpt bij de omzetting van vetten, koolhydraten en eiwitten. 
Het ondersteunt het immuunsysteem, het zuur-base metabolisme, 
de cognitieve functie, de dna-synthese, het celdelingproces, het 
testosterongehalte en het gezichtsvermogen. Zink ondersteunt de 
instandhouding van nagels, haren, huid en botten. Tevens is zink een 
antioxidant, dat de cellen beschermt tegen oxidatieve stress. 

Co-enzym Q10: belangrijke lichaamseigen stof, die naarmate de 
leeftijd vordert afneemt.

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

Maandverpakking  : 30 tabletten
Kwartaalverpakking : 90 tabletten

Tablet is voorzien van een breuklijn, voor diegene die hinder onder-
vindt met het volume. 

Samenstelling per tablet
(dagdosering)

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

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

%ADH*

*   Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  
** Geen wettelijke ADH vastgesteld

Optimale combinatie
De producten van Perfect Health zijn volgens de orthomoleculaire 
voedingsleer op elkaar afgestemd. Naast Metabolism Support 
adviseren wij u als basisprogramma de Premium Multi Support  
samen met de Natural Omega 3+ Support te gebruiken. Deze 
basisproducten zorgen dagelijks voor een optimale voorziening 
van essentiële voedingsstoffen, vullen eventuele voedingstekorten 
aan, leveren een bijdrage aan een optimale gezondheid en werken 
synergetisch met Metabolism Support.

© 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.

Andere stoffen
Kaneel (Cinnamomum) extract 10:1
waarvan 7,5% polyfenolen   
Gymnema sylvestre extract 25%   
waarvan 25% gymnemazuren  
Granaatappel (Punica granatum) extract 12:1  
Rode gist rijst extract   
waarvan 3% monacoline K   
Alfa-liponzuur    
Co-enzym Q10 (ubiquinon)  
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Mineralen
Chroom (chroompicolinaat)  
Zink (als zinkcitraat)

250
100

100 μg
10 mg

Vitaminen
Vitamine B3 (inositolhexanicotinaat) 1875300 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


