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Woorden voor de wijzen. 
 
Omdat in vet oplosbare vitamines voor een lange tijd in je lichaam worden opgeslagen, 
kunnen zich gevaarlijke hoeveelheden ophopen. Dit gebeurt inderdaad als u supplementen 
gebruikt. Het is eigenlijk heel ongebruikelijk om alleen via voedsel een teveel aan vitamine 
binnen te krijgen. Overweeg belangrijkere mineralen - Startpagina. Het lichaamssysteem 
moet relatief grote hoeveelheden belangrijke mineralen hebben en opslaan. Deze mineralen 
zijn niet belangrijker voor uw gezondheid dan sporenelementen; ze zijn eigenlijk alleen in 
betere hoeveelheden in je lichaam aanwezig. 
 

 
 
Belangrijke mineralen gaan op vele manieren door het lichaam. Kalium wordt bijvoorbeeld 
snel in de bloedbaan opgenomen, waar het openlijk wordt verdeeld en ook door de nieren 
wordt uitgescheiden, net als een in water oplosbare vitamine. Calcium lijkt eigenlijk nog 
meer op een in vet oplosbare vitamine omdat het gezelschap nodig heeft voor zowel 
opname als transport. 
 

• Belangrijke mineralen. 

• Calcium mineraal. 

• Chloride. 

• Magnesium. 

• Fosfor. 

• Potassium. 

• Natrium. 

• Zwavel. 

• Wat ze doen. 
 
Enkele van de belangrijkste taken van belangrijke mineralen zijn eigenlijk het handhaven van 
de juiste balans van water in het lichaamssysteem. Zout, chloride en kalium nemen hierin de 
leiding. 3 andere primaire mineralen – calcium, fosfor en ook het mineraal magnesium – zijn 
nodig voor gezond en evenwichtig botweefsel. Zwavel helpt eiwitstructuren te behouden, 
waaronder enkele haar, huidlaag en ook nagels. 
 
 
 
 

https://www.nvvp.nl/
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Aanbeveling. 
 
Een teveel aan één primair mineraal kan een tekort aan een ander veroorzaken. Deze 
vormen van ongelijkheid worden eigenlijk vaak veroorzaakt door overbelasting door 
supplementen, niet door voedselbronnen. Hieronder staan 2 gevallen:. 
 
Natrium overbelasting. Calcium bindt zich samen met overtollig zout in het lichaam en wordt 
ook geëlimineerd wanneer het lichaam ontdekt dat het zoutgehalte moet worden verlaagd. 
Dit betekent dat als je veel natrium binnenkrijgt in de vorm van zout of zelfs geraffineerd 
voedsel, je de nodige calciummineralen kunt verliezen terwijl je lichaam het teveel aan 
natrium kwijtraakt. Overmaat fosfor. Bovendien kan veel te veel fosfor uw vermogen om 
magnesiummineraal te absorberen belemmeren. 
 

Sporenelement nader bekeken 
Een vingerhoed kan gemakkelijk de zuivering bevatten van alle sporenelementen die zich 
normaal in uw lichaamssysteem bevinden. Toch zijn hun toevoegingen eigenlijk net zo 
belangrijk als die van primaire mineralen zoals calciummineraal en fosfor, die elk meer dan 
een pond van je fysieke lichaamsgewicht vertegenwoordigen. 
 

• Mineralen en sporenelementen. 

• chroom. 

• Koper. 

• Fluoride. 

• Jodium. 

• Ijzer. 

• Mangaan. 

• Molybdeen. 

• Selenium. 

• Zink. 

• Wat ze uitvoeren. 
 
Spoormineralen voeren een gevarieerde verzameling taken uit. Hieronder staan eigenlijk 
een paar voorbeelden: 
 

• IJzer is beter bekend voor het transporteren van lucht door het lichaam. 

• Fluoride stimuleert botweefsel en voorkomt tandholten. 

• Zink bevordert embolie, is van vitaal belang voor smaak en geur, en verhoogt ook de 
immuunrespons. 

• Koper helpt bij het ontwikkelen van tal van chemicaliën, waarvan er één helpt bij het 
metabolisme van ijzer en ook bij de aanmaak van hemoglobine, dat lucht in de 
bloedbaan vasthoudt. 

• De verschillende andere sporenelementen doen net zo belangrijk werk, zoals het 
helpen voorkomen van schade aan lichaamscellen, maar ook als onderdeel van vitale 
chemicaliën of zelfs het versterken van hun taak. 
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Woorden voor de wijzen. 
 
Spoorelementen socialiseren met elkaar, soms op een manier die ongelijkheden kan 
veroorzaken. Te veel van het ene kan leiden tot of zelfs resulteren in een insufficiëntie van 
een ander. Hieronder staan eigenlijk enkele voorbeelden:. 
 

• Een kleine overbelasting van mangaan kan het ijzertekort versterken. Het hebben 
van onvoldoende kan ook complicaties veroorzaken. 

• Wanneer het lichaam te weinig jodium heeft, neemt de aanmaak van 
schildklierhormoon af, waardoor traagheid en gewichtstoename en andere 
gezondheidsproblemen ontstaan. De zorg wordt erger als het lichaam ook 
onvoldoende selenium heeft. 

• Het onderscheid tussen "alleen goed genoeg" en "veel te veel" van de 
sporenelementen is meestal klein. Normaal gesproken zijn voedingsmiddelen een 
veilige bron van sporenelementen, maar als u supplementen gebruikt, is het van 
vitaal belang om ervoor te zorgen dat u niet meer dan veilige hoeveelheden 
binnenkrijgt. 

 

Anti-oxidanten nader bekijken. 
 
Antioxidant is eigenlijk een verzamelnaam voor elke verbinding die onstabiele deeltjes zoals 
vrije radicalen kan tegengaan die DNA, weefselmembraanlagen en verschillende andere 
aspecten van cellen beschadigen. 
 

 
 
Je fysieke lichaamsweefsels maken meestal veel antioxidanten om in de gaten te houden. 
Het voedsel dat u consumeert - evenals mogelijk enkele van de supplementen die u neemt - 
zijn een andere bron van antioxidanten. Carotenoïden (zoals lycopeen in tomaten en ook 
luteïne in kool) en flavonoïden (zoals anthocyanen in bosbessen, quercetine in appels en ook 
rode uien, en ook catechines in groene thee) zijn anti-oxidanten. De vitamines C en E en het 
mineraal selenium hebben eveneens antioxiderende eigenschappen. 
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Waarom gratis radicalen onveilig kunnen zijn. 
 
Vrije radicalen zijn een natuurlijk bijproduct van het basale metabolisme en worden ook 
geproduceerd d door ultraviolette straling, sigarettenrook, sigaretten en 
luchtverontreiniging. Ze missen een volledige toename van elektronen, waardoor ze 
allemaal instabiel zijn, dus vegen ze elektronen van andere deeltjes, waarbij ze die deeltjes 
beschadigen. 
 
Vrije radicalen hebben een rechtvaardig imago voor het veroorzaken van mobiele schade. 
Toch kunnen ze ook nuttig zijn. Wanneer lichaamscellen zich verzamelen om indringers te 
bestrijden, spint de zuurstof die ze gebruiken een soldaat van vrije radicalen af die 
infecties, bacteriën en vernietigde fysieke lichaamscellen in een oxidatieve uitbarsting 
vernietigen. Vitamine C kan op dat moment de complementaire radicalen uitschakelen. 
 
Hoe antioxidanten kunnen helpen 
 
Antioxidanten kunnen plunderaars zoals vrije radicalen neutraliseren door een deel van hun 
eigen elektronen op te geven. Wanneer een vitamine C- of E-molecuul dit offer brengt, kan 
het ervoor zorgen dat een cruciaal eiwit, gen of celmembraan aan schade ontsnapt. Dit helpt 
een kettingreactie te doorbreken die veel andere cellen kan beïnvloeden. 
 
Het is belangrijk om te erkennen dat de term "antioxidant" een chemische eigenschap 
weergeeft in plaats van een specifieke nutritionele eigenschap. Elk van de voedingsstoffen 
met antioxiderende eigenschappen heeft ook tal van andere aspecten en moet afzonderlijk 
worden overwogen. De context is ook belangrijk - in sommige situaties is vitamine C 
bijvoorbeeld een antioxidant en in andere kan het een pro-oxidant zijn. 


