
  WORKERSMEMORIALDAYRAPPORT2005 

 

Wat kunnen vitamines voor u doen? 
 
Immuniteit helpen. Goede gezondheid en voeding zorgen voor een stevig immuunsysteem. 
Het immuunsysteem van uw lichaam hangt af van wat u in uw lichaam binnenkrijgt, en 
bepaalde voedingsstoffen staan bekend om hun immuunondersteunende voordelen. 
 
Vitamine C wordt beschouwd als een van de grootste immuunsysteempromotors - WWW. 
Het is eigenlijk een antioxidant die je cellen verdedigt tegen schade veroorzaakt door 
oxidatieve stress en angst veroorzaakt door complementaire radicalen, die instabiele 
moleculen zijn. Zink is ook cruciaal voor de ontwikkeling van immuuncellen en ook interactie 
en onderzoeken wijzen erop dat het de gezondheid en het welzijn van het immuunsysteem 
op de markt kan brengen.  
 

• Man die achterblijft op een strand en aan het mediteren is. 

• Ouder getrouwd stel slentert over een rijbaan om te sporten. 

• Ondersteun een gezonde en evenwichtige stofwisseling. 
 
Vitamine B-complex, zoals thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine, evenals vitamine B6 en 
B12 werken samen met verschillende andere enzymen in uw lichaamssysteem om energie 
afkomstig van eiwitten, lichaamsvetten en koolhydraten te metaboliseren. Fysiek actief 
blijven en een goed uitgebalanceerd dieet volgen, helpt ook om een gezond en evenwichtig 
stofwisselingsproces in stand te houden - aspecten die cruciaal zijn voor gezond en 
evenwichtig ouder worden en voor uw algehele gezondheid. 
 

 
 

Behoud krachtige botweefsels 
 
U weet misschien al dat calcium cruciaal is voor gezond en evenwichtig botweefsel. Hoe dan 
ook, erkent u dat calciummineraal vitamine D nodig heeft om zijn taak efficiënt te vervullen, 
nuttig om gezonde en evenwichtige botten te creëren? De huidlaag maakt vitamine D aan bij 
directe blootstelling aan direct zonlicht, maar het noodzakelijke gebruik van 
zonnebrandcrème, zwak direct zonlicht in de winter en een slechte opname door de huid 
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werken allemaal tegen de productie van deze cruciale voedingsstof. En ook al zit vitamine D 
in melk, veel mensen consumeren niet genoeg zuivelproducten om hiervan te profiteren.4. 
Vrouw die squat-oefeningen uitvoert samen met lichaamsgewichten. 
 

Voldoen aan uw voedingsbehoeften 
 
Toewijden aan een geheel nieuwe eetroutine of levensstijl kan bevredigend lijken, maar u 
zou per ongeluk essentiële vitamines en mineralen kunnen elimineren. 
Multivitaminesupplementen kunnen deze algemene voedingsbehoeften dekken. Blijf lezen 
om te zien welke voedingsstoffen uit een aantal van de bekendste diëten zijn verwijderd. 
Paleo. 
Terwijl het Paleolithische (Paleo) dieet een heleboel bewerkte en ook geraffineerde 
voedingsmiddelen behandelt - de belangrijkste veroorzakers van onbevredigende 
gezondheid in westerse diëten - kan de vrijstelling van hele oppervlakken en melk tekorten 
aan calcium, vitamine D en evenals B-vitaminen. Multivitaminepillen samen met hogere 
niveaus van deze voedingsstoffen kunnen u helpen om goed uitgebalanceerd botweefsel te 
behouden en ook helpen bij het metaboliseren van elk van die gezonde eiwitten.5 Het keto 
(ketogene) dieet is eigenlijk prominent vanwege het hoge eiwit-, vet- en ook low carb-
strategie die helpt bij vetverbranding.  
 

• Als gevolg van de koolhydraatbeperkingen schrapt keto echter een aanzienlijke 
hoeveelheid fruit uit uw dieet, dus het is normaal dat u onvoldoende vitamine C en 
bloedkalium binnenkrijgt. Bovendien suggereert de eigen vermindering van 
oppervlakken dat je verrijkte producten misloopt die thiamine, foliumzuur en 
magnesium bevatten.6 Hoewel er veel geweldige vegetarische mogelijkheden zijn, 
kun je nog steeds een aantal van de voedingsstoffen missen die vaak in 
vleesproducten worden aangetroffen. en gevogelte, zoals vitamine B12 en ook ijzer.  

• En als je te maken hebt met vis, kan je dieet een tekort aan omega-3-vetten 
bevatten.7 Andere mensen kiezen ervoor om dierlijke producten die uit hun dieet 
komen volledig te elimineren. Hoewel plantaardige dieetplannen rijk zijn aan 
groenten en fruit, ruimen ze enkele van de allerbeste bronnen van ijzer en vitamine 
B12 op. Bovendien zijn er zonder zuivel minder beschikbare bronnen van calcium en 
vitamine D. Op dezelfde manier kan het opgeven van vis en eieren gemakkelijk uw 
consumptie van omega-3-vetten beperken 

 
Voedingsstoffen die moeilijk uit maaltijden alleen te halen zijn. 
 
Ondanks uw voedingskeuzes, kunnen sommige voedingsstoffen een probleem zijn om 
dagelijks alleen uit maaltijden te halen. Supplementen zijn eigenlijk een goede keuze om 
ervoor te zorgen dat u consistent reageert op de behoeften van uw lichaam, ongeacht uw 
dagelijkse voedselkeuzes. 
 
Hoe zou het eruit zien als we voor een aantal van deze voedingsstoffen onze aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid (ADH) zouden volgen? Of het nu gaat om 's nachts kunnen kijken1 of 
om onze huid te voeden,2 vitamines helpen ons bij de fysieke methoden die een levensstijl 
haalbaar maken. Beschouw ze allemaal als een fulltime bouw- en constructie- of zelfs 
onderhoudspersoneel dat ons helpt om goed te functioneren, te groeien en te creëren. 
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2 meisjes fietsen langs de kust. Hoewel vitamines zeker niet in de schijnwerpers zouden 
kunnen staan als hoofd van het personeel, zullen de verschillende taken die ons fysieke 
lichaam moet uitvoeren zeker niet mogelijk zijn zonder hun hulp. 
 
Bij voorkeur haalt ons team de vitamines die we nodig hebben uit de voeding s producten 
die ons bedrijf eet.2 In het lichaam vermengen gezonde eiwitten, koolhydraten en vetten 
zich chemisch met andere medicijnen om kracht te geven en om fysiek lichaamsweefsel op 
te bouwen. Chemicaliën die worden geproduceerd uit bepaalde vitamines, initiëren of 
versnellen deze kettingreacties.3, 4 Bijvoorbeeld, de B-vitaminen helpen bij de ontwikkeling 
van energetische enzymen die helpen bij het verplaatsen van energie van de 
voedingsmiddelen die ons bedrijf binnenkrijgt naar het fysieke lichaam. 
 

 
 
 
 

In water versus in vet oplosbaar 
 
Elke vitamine heeft een ander werk te doen, maar ze werken ook als een team dat de 
verschillende natuurlijke procedures in ons lichaam beheert.5, 6 Hoe vitamines 
daadwerkelijk worden gebruikt en verwerkt door het lichaam, hangt af van hun chemische 
bedenken. Vitaminen vallen in 2 classificaties: 
 
 
In water oplosbaar In vet oplosbaar. Vitamine C en vitamine BVitamine A, D, E en K. 
In water oplosbare vitamines worden via het darmkanaal opgenomen en door ons bloed 
naar bepaalde fysieke lichaamsweefsels gebracht waar ze nodig zijn, maar ze worden snel 
uitgescheiden door transpiratie en urine. Vervolgens moeten ze vaker worden vervangen. 
 
In vet oplosbare vitamines daarentegen, kunnen gemakkelijk een tijdje duren om af te 
breken en blijven ook veel langer in het lichaam. Vitaminen A en D worden vastgehouden in 
de lever, terwijl vitamine E wordt opgeslagen in lichaamsvet. 
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• Verschillende doeleinden van vitamines. 

• VitamineDoel. 

• Vitamine A Helpt bij het vormen en behouden van goed uitgebalanceerde tanden, 
botten, glad weefsel, slijmvliezen en ook de huid. 

• Vitamine B6 Helpt bij het afbreken van gezonde eiwitten, helpt de normale 
zenuwfunctie en vriendelijke rode bloedcellen te behouden. 

• Vitamine B12 Essentieel voor de stofwisseling. Het helpt ook bij het vormen van rode 
bloedcellen en behoudt het kernzenuwstelsel. 

• Vitamine C Bevordert de gezondheid van tanden en parodontaal naast letselherstel. 

• Vitamine DHelpt het lichaam calciummineraal op te nemen, wat essentieel is voor 
een gezond gebit en botten. Het helpt ook om de juiste bloedspiegels van calcium en 
fosfor te behouden. 

• Vitamine E Een antioxidant die bijdraagt aan de ophoping van rode bloedcellen. 

• Vitamine KVereist voor gewone bloedstolling. Sommige onderzoeken suggereren dat 
het helpt de gezondheid van de botten bij ouderen te behouden. 

• BiotineEssentieel voor het metabolische proces van eiwitten en koolhydraten, 
evenals bij de productie van lichaamshormonen en cholesterolniveaus. 

• NiacineHelpt een goed uitgebalanceerde huidlaag en zenuwen te behouden. Het 
helpt ook om een goed uitgebalanceerd cholesterolgehalte te behouden. 

• Foliumzuur Werkt samen met vitamine B12 om rode bloedcellen te helpen vormen. 
Het is ook essentieel voor de aanmaak van DNA dat weefselgroei en celfunctie regelt. 

• Pantotheenzuur (B5) Essentieel voor de stofwisseling van maaltijden. Het draagt ook 
bij aan de productie van hormonen en cholesterolniveaus. 

• Riboflavine (B2) Werkt samen met de andere B-vitaminen. Het is van vitaal belang 
voor de groei van het lichaam en de aanmaak van rode bloedcellen. 

• Thiamine (B1) Helpt de lichaamsweefsels om koolhydraten in energie om te zetten. 
Het is ook cruciaal voor de functionaliteit van de ziel en een gezonde afferente 
neuron. 


