
Vitamine D3 Support

Waarom vitamine D?
Vitamine D is belangrijk voor een goede werking van het 
immuunsysteem. Sporters gebruiken meestal extra vitamine D, 
omdat het goed is voor de werking van de spieren. Ook is vitamine D 
belangrijk voor de instandhouding van botten en tanden. Het gebruik 
draagt bij tot de opname van calcium en fosfor. Dit zijn belangrijke 
bestanddelen van botten en tanden. Bovendien speelt het een rol in 
het celdelingproces en draagt het bij aan de aanmaak van cellen en 
weefsels. In zijn totaliteit heeft vitamine D nogal wat functies in het 
lichaam.

Bronnen van vitamine D
De belangrijkste bron van vitamine D is zonlicht. In de huid wordt 
vitamine D aangemaakt wanneer we zonnestralen ontvangen. 
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bevat ons voedsel 
nauwelijks vitamine D. Alleen vette vissoorten en aan het zonlicht 
blootgestelde paddenstoelen bevatten grote hoeveelheden vitamine 
D. De hoeveelheid vitamine D in braadvet en margarine is minimaal en 
zeker niet effectief om eventuele tekorten aan te vullen. Een goede 
bron die steeds populairder wordt is cholecalciferol, een uitstekende 
vitamine D die in de vorm van suppletie kan worden ingenomen. 

Voor wie extra vitamine D?
Door de topografische ligging van Nederland krijgen we, vooral in 
de herfst en winter, niet altijd voldoende zonlicht. De Nederlandse 
bevolking wordt daarom aangeraden om extra vitamine D in te nemen. 
Daarbij zijn er door de Gezondheidsraad nog specifieke risicogroepen 
aangemerkt:

• Mensen die zich veel binnen bevinden, bijvoorbeeld mensen met  
een kantoorbaan. Een groot deel van deze mensen kan makkelijk 
te weinig zonlicht opvangen waardoor het lichaam moeite heeft 
om voldoende vitamine D aan te maken in de huid.

Goed voor het immuunsysteem, de botten, de spieren, de mond en het gebit.
Ook voor opname van calcium, fosfor en celdeling.

Vitamine D is samen met vitamine C één van de populairste 
vitaminen. Beiden hebben de eigenschap belangrijke 
multifunctionele lichaamsfuncties te vervullen. Vitamine D 
neemt in populariteit toe, mede omdat er steeds weer nieuwe 
wetenschappelijke studies verschijnen die de voordelen, maar 
ook de noodzaak van extra vitamine D onderbouwen. 

SUPPORTING A HEALTHY LIFESTYLE

• Mensen met een donkere huid. Een donkere huid is minder gevoelig  
voor UV-straling en heeft dan ook relatief meer zonlicht nodig 
om vitamine D aan te maken.

• Kinderen onder de 4 jaar. Wanneer zij een tekort oplopen kan dat 
de groei nadelig beïnvloeden. 

• Vrouwen boven de 50 en mannen boven de 70, omdat het 
lichaamseigen vermogen om vitamine D aan te maken kan 
verminderen. 

Vitamine D-spiegel 
Om vast te stellen of iemand voldoende vitamine D heeft, kan met 
een bloedtest de vitamine D-spiegel worden bepaald. Een vitamine D - 
spiegel onder de 50 nmol/l wordt gezien als laag, zodat extra inname 
van vitamine D wordt aangeraden. Uiteraard: naarmate iemand 
verder onder deze grens zit, des te belangrijker is de aanvulling. Een 
spiegel van 50 nmol/l tot 75 nmol/l wordt als onvoldoende gezien. 
In dit geval wordt ook extra vitamine D aanbevolen. Een vitamine D-
spiegel van 80 nmol/l of hoger is normaal en goed voor het behoud 
van samenhangende lichaamsfuncties. Dit is dan ook een waarde die 
wij namens gezondheidsprofessionals adviseren.

Indien u een vitamine D-test heeft laten verrichten, dan kunt u zich 
laten adviseren door het deskundig adviesteam van Perfect Health. 
De deskundigen helpen u graag met het kiezen van een passende  
vitamine D suppletie.



Standaarddosering: 1-3 softgels per dag (tenzij anders geadviseerd). 
Bij een maaltijd innemen, bij voorkeur tijdens het ontbijt.

Maandverpakking  : 30 softgels
Kwartaalverpakking : 90 softgels

Samenstelling per softgel
(dagdosering)

Vitaminen
Vitamine D3 (cholecalciferol)

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

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

Vitamine D3 Support
Vitamine D komt in twee vormen voor, te weten cholecaciferol 
(vitamine D3) en ergocalciferol (vitamine D2). Vitamine D3 kan in de huid 
worden gevormd en komt van nature in een aantal voedingsmiddelen 
voor. Het voordeel is dat vitamine D3 een sterkere en langdurigere 
werking heeft ten opzichte van vitamine D2. Vitamine D3 Support  
bevat een hoge dosering van 25 mcg vitamine D3. De vitamine D-vorm 
die snel en doelmatig in het lichaam wordt opgenomen. De vitamine 
D3 die wij u aanbieden is verwerkt in een zeer goed absorbeerbare 
vloeibare softgel. Op deze wijze kunt u eenvoudig en doeltreffend uw 
vitamine D-spiegel ondersteunen.

Samenvattend, vitamine D3 is een belangrijke en populaire vitamine 
die goed is voor:

• calcium- en fosforopname
• botten
• spieren
• mond en gebit
• immuunsysteem
• celdeling

%ADH*

50025 µg

*   Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  
** Geen wettelijke ADH vastgesteld

Optimale combinatie
Vitamine C en D zijn beide essentiële nutriënten. Beiden spelen een rol 
bij vele lichaamsfuncties. Dit in tegenstelling tot de meeste nutriënten 
die vaak slechts gecombineerd goed functioneren, in een zogenaamd 
complex. Ook hebben vitamine C en D als cofactoren een rol bij de 
heilzame werking van andere nutriënten. Vitamine C en D, mits goed 
gedoseerd, hebben in deze context beide een gunstige invloed op de 
afweer. Vitamine C 1000 Complex Support en Vitamine D3 Support 
zijn daarom aan te bevelen om als combinatie te gebruiken ter onder-
steuning van het immuunsysteem. 
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