
Vitamine C-1000
Complex Support
Ondersteunt het immuunsysteem, de bloedvaten, de botten, het kraakbeen, de huid en de energiehuishouding.  
Beschermt tegen oxidatieve stress. 

SUPPORTING A HEALTHY LIFESTYLE

Doseringen
Wanneer de hoeveelheid vitamine C, dat een dier op basis van  
lichaamsgewicht aanmaakt voor de mens zou worden omgerekend, 
dan zouden wij 2000 mg tot 3000 mg vitamine C aan kunnen maken. 
Wanneer er stress in het spel is, maakt een dier nog eens extra 
vitamine C aan. In ons geval heeft de mens ook extra vitamine C nodig.

Tweevoudig Nobelprijswinnaar en grondlegger van de orthomole
culaire geneeskunde Linus Pauling beveelt aan om per dag minstens 
1000 mg vitamine C te nemen. Zijn argument is dat de mens zelf geen 
vitamine C kan aanmaken in het lichaam, terwijl vrijwel alle planten en 
dieren dit wel kunnen.

Ingrediënten
Vitamine C: vitamine C heeft een positieve invloed op het 
immuunsysteem, in het bijzonder ook tijdens en na zware inspanning, 
zoals training of sportwedstrijden. Het odersteunt het afweersysteem  
van het lichaam. Ook helpt het energie vrij te maken uit vet, 
koolhydraten en eiwitten en draagt het bij aan de energiehuishouding. 
Dit komt doordat vitamine C een rol speelt bij de activiteit van  
bepaalde enzymen, die betrokken zijn bij het energiemetabolisme.

Vitamine C heeft ook een belangrijke rol in het functioneren van  
zenuwen, het draagt namelijk bij aan hersen en zenuwfuncties die 
betrokken zijn bij concentratie, leervermogen en het geheugen. Ook 
is het gunstig voor een goede geestelijke balans en de gemoeds 
toestand.

Belang vitamine C
Deze voedingsstof heeft, naast haar functie voor het immuun 
systeem en de weerstand, een veel uitgebreider takenpakket in  
het lichaam.

• Vitamine C is nauw betrokken bij de aanmaak van collageen, het  
hoofdbestanddeel van bindweefsel. Dit elastische weefsel 
voorziet o.a. huid, bloedvaten, beenderen, pezen en kraakbeen 
van de benodigde stevigheid en flexibiliteit. 

• Vitamine C helpt bij de verzorging van hart en bloedvaten. Het  
is van belang voor het behoud van sterke vaatwanden en soepele  
aderen.

• Als antioxidant (vrije radicalenvanger) helpt vitamine C zowel  
inwendig als uitwendig bij ouderdomsverschijnselen. Het 
beschermt de gezonde cellen en weefsels van het lichaam tegen  
schadelijke invloeden door stresssituaties, ziekte, luchtvervuiling,  
ongewenste bacteriën en fel zonlicht. Het is soms onvermijdelijk  
dat we met dergelijke factoren te maken hebben.

• Vitamine C is goed voor botten en tanden, in het bijzonder helpt het  
bij de aanmaak van botweefsel en de werking van het tandvlees. 

• Ook draagt vitamine C bij aan fitheid en kan het gebruikt worden bij  
vermoeidheid en futloosheid. Door regelmatig gebruik van 
vitamine C kan het zelfs ook energiegebrek helpen verminderen. 

Bronnen Vitamine C
Plantaardig: citrusvruchten, kiwi, rozenbottel, acerola, kersen, zwarte 
bessen, aardbeien, broccoli, pepers, boerenkool, peterselie, spruitjes, 
mierikswortel en aardappelen. Vitamine C biedt ons natuurlijke 
bescherming tegen schadelijke invloeden zoals UVstraling. 
Citrusvruchten bevatten veel vitamine C omdat ze veel onderhevig 
zijn aan fel zonlicht. Een sinaasappel bevat relatief veel vitamine C.  
De hoeveelheid vitamine C in deze vrucht is 50 mg.

Dit is de meest bekende en populaire vitamine. De meeste 
mensen gebruiken deze vitamine om de weerstand van 
het lichaam te ondersteunen, maar het heeft een nog 
breder spectrum aan positieve eigenschappen voor de 
gezondheid. De mens is zelf niet in staat vitamine C aan te 
maken. Dieren en planten kunnen dat wel. Het menselijk  
lichaam mist daarvoor een bepaald enzym genaamd  
gulonolactonoxidase.



Optimale combinatie
De producten van Perfect Health zijn speciaal volgens de 
orthomoleculaire voedingsleer op elkaar afgestemd. Vitamine C1000 
Complex Support is een basisproduct wat uitstekend te combineren is 
met onze andere producten.

© 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
Doordat vitamine C ook van belang is voor collageenvorming, draagt 
het bij aan het behoud van een gezonde werking van bloedvaten, wat 
weer van belang is voor soepele aderen. Door deze collageenfunctie 
draagt vitamine C bij aan de instandhouding van sterke botten, een 
normale werking van het tandvlees en helpt het een gezonde huid 
in stand te houden door het herstellend vermogen van de huid te  
ondersteunen.

Verder levert vitamine C een bijdrage aan de bescherming van cellen 
tegen oxidatieve schade door luchtvervuiling of UVstraling en helpt 
het de lichaamscellen te beschermen tegen andere invloeden van  
buitenaf. En dit alles door vrije radicalen af te vangen.

Ook draagt vitamine C bij tot een normale ijzerhuishouding,  
bevordert het de beschikbaarheid van ijzer uit lichaamsvoorraden  
hetgeen het behoud van een goed ijzergehalte in het bloed 
ondersteunt.

Tot slot draagt vitamine C bij tot de regeneratie van de gereduceerde 
vorm van vitamine E en brengt deze weer in een actieve vorm.  
Vitamine C helpt hierdoor de activiteit van vitamine E in stand te 
houden.

Rozenbottel: rozenbottel is niets meer dan een vrucht van een roos. 
Deze vrucht komt in verschillende kleuren en vormen voor en dit is 
afhankelijk van de roos. De vrucht bevat zaden die hard en geelkleurig 
zijn. Het is zo populair en gezond omdat het van nature veel vitamine C 
en daarnaast ook verschillende antioxidanten bevat.

Bioflavonoïden: bioflavonoïden zijn een groep plantaardige stoffen 
afkomstig uit vooral citrusvruchten. Ze beschermen het lichaam 
tegen aanvallen van vrije radicalen (werkt dus als antioxidant).  
Bioflavonoïden zijn niet alleen terug te vinden in citrusvruchten, 
maar ook in aardappelen, fruit, uien en boekweit. Door het koken en 
bewerken van voeding verdwijnen ze jammer genoeg voor 50 à 90% 
uit onze voeding. Ze versterken bovendien de werking van vitamine C 
in het lichaam, dit is dan ook de reden waarom deze zijn toegevoegd.

Standaarddosering: 13 tabletten per dag (tenzij anders geadviseerd). 
Bij een maaltijd innemen, bij voorkeur tijdens het ontbijt.

Maandverpakking  : 30 tabletten
Kwartaalverpakking : 90 tabletten

Samenstelling per tablet
(dagdosering)

Vitaminen
Vitamine C (Lascorbinezuur) 
Bioflavonoïden (hesperidine) 
Rozenbottel

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

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

1277
**
**

%ADH*

1021 mg
100 mg

50 mg

*   Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  
** Geen wettelijke ADH vastgesteld
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