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 Dagelijkse behoefte aan vitamine K 
 
De Duitse cultuur voor voeding veronderstelt dat ten minste 65 µg en ook mannen over 
vrouwen elke dag 80 µg vitamine K nodig hebben. Dit is echter te denken dat deze cijfers de 
laagste zijn om de bloedstolling te ondersteunen en eigenlijk - NVVP - vooral gezien het feit 
dat vitamine K we nog verschillende andere taken kennen om uit te voeren, dus niet alleen 
de bloedstolsel heeft - veel hogere hoeveelheden van vitamine K zijn eigenlijk nodig. Deze 
aanname wordt zelfs versterkt door het simpele feit dat biologische vitamine K zelf in grote 
hoeveelheden niet toxisch is.  
 
Maar effectieve manieren om ideaal de dagelijkse behoefte aan vitamine K te dekken? 
 

Voedsel samen met vitamine K. 
 
Ons bedrijf heeft een aantal specifiek vitamine K-rijke voedingsmiddelen samengesteld in de 
lijst die voldoet aan de lijst, die uw hoeveelheden vitamine K in het bloed kunnen 
verbeteren. Het kost in uw dagelijkse dieet om uit deze maaltijden te bestaan - zeker niet als 
ze uw vitamine K-behoefte dekken, maar ook omdat ze een reeks van verschillende andere 
micronutriënten bevatten 
 

 
 
Milieuvriendelijke bladgroenten: de behoefte aan vitamine K1 kan gegarandeerd worden 
door bijvoorbeeld veel groene bladgroenten te consumeren, zoals spinazie, postelein of sla. 
Groene bladgroenten bevatten niet alleen grote hoeveelheden vitamine K1, maar ook tal 
van andere gezondheidsbevorderende medicijnen, waaronder bijvoorbeeld chlorofyl. 
Van milieuvriendelijke bladgroenten kunt u op deze manier smakelijke, milieuvriendelijke 
shakes maken met een blender en ook het toevoegen van milieuvriendelijke bladgroenten 
aan uw dieet toevoegen 
. 
Als je nog steeds problemen hebt om voor jezelf te zorgen, samen met groenachtige 
bladgroenten of donkergroene cocktails afkomstig van gazondeeltjes (tarwe of graangras, 
Kamutgras, gerst, speltgazon of een mix van verschillende graszoden en cannabis) geschikt 
als geweldig vervangende vitamine K-bron. Gerstegras extract poeder bevat op zijn minst 
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dubbel de sterk aanbevolen reguliere dosering uit topkwaliteit bron, bijvoorbeeld in een 
dagelijkse dosering vanaf 15 gram Vitamine K1 
 
Bietenbladeren achter: veel mensen begrijpen ook niet dat de afgevallen bladeren Rode biet 
als verse bladgroenten zijn. Terwijl ze veel meer mineralen en voedingsstoffen bevatten dan 
de knol. In de gevallen bladeren van rode biet zit ook 2000 keer meer vitamine K dan in de 
wortel - een nauwkeurige bron van noodzakelijke stof! 
 
Kohl: Kool bevat de beste vitamine K1 van alle soorten groenten. Maar ook andere vormen 
van kool zoals kool, bloemkool, kool en spruitjes bevatten veel vitamine K1. Kool levert 
bovendien vitamine K2 - vanwege zijn eigen gehalte aan micro-organismen - wanneer dat 
door kool wordt gegeten. Kool bevat ook veel andere gezonde micronutriënten, daarom 
wordt hij ook medicinaal gebruikt.  
Peterselie: zowel kruiden als peterselie als bieslook bevatten veel vitamine K. In peterselie is 
een hele stal aan belangrijke vitaminen te vinden, dus dat concurreert met sommige 
voedingssupplementen 
 

• Avocado: Avocado bevat zeker niet alleen aantrekkelijke hoeveelheden vitamine K, 
maar biedt ook heilzame lichaamsvetten die nodig zijn voor de opname van de in vet 
oplosbare vitamines. Het is duidelijk dat veel andere in vet oplosbare verbindingen 
zoals vitamine A, vitamine D, vitamine E, alfa - evenals bètacaroteen, luteïne, 
lycopeen, zeaxanthine of ook calciummineraal veel beter worden opgenomen in de 
aanwezigheid van de avocado. 

• De optimale opname van vitamine K2, vitamine D3 en ook calciummineraal. 

• Zoals hierboven vermeld, is vitamine K2 eigenlijk nog energieker K-vitamine. 
Bovendien wordt sterk aangenomen dat K1 ideaal wordt gebruikt voor het creëren 
van bloedstollingselement, terwijl K2 veel energieker is in de plaats van 
calciummetabolisme. Vitamine K2 is dus vooral cruciaal als de gezondheid en het 
welzijn van de haarvaten, het hart, de botten en de tanden centraal staan. 

 
Maar veel voedingsmiddelen op afroep die vitamine K1 bevatten, maar niet veel die 
vitamine K2 in toepasselijke hoeveelheden bevatten, zijn momenteel ons bedrijf. Dat om nog 
steeds een hekel te hebben aan veel kansen om een volledige week lever te eten, bracht 
samen met hen een beetje mededogen met zich mee, evenals natto Japanse sojaspecialiteit 
en waarschijnlijk ook matig groene, milieuvriendelijke groenten consumeert, krijgt snel in 
gevaar, een vitamine K insufficiëntie en vooral op een vitamine K2-insufficiëntie ervaring. 
De gevolgen treden vaak pas na vele jaren op en verschijnen bijvoorbeeld in een unieke 
degeneratie van de tanden, ongezonde botweefseldichtheid, nierstenen of een slechte hart- 
en bloedvaten. 
 
Afhankelijk van uw dieet, raadt ons team aan om het gebruik van een 
voedingssupplement samen met vitamine K2 opnieuw te beoordelen. Onthoud dat 
vitamine K2 in het lichaam samen met vitamine D3 en calciummineralen werkt. 
 
Als u zeker niet alleen in de Middellandse Zee woont ane of vergelijkbare zonovergoten 
tuinen, waar de vitamine D-bron eigenlijk geen probleem is met behulp van de zon, dan 
moet je kijken naar de combinatie van vitamine D3 en vitamine K2 in het oog. 
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Uw dieet is bovendien enigszins verminderd in biologisch beschikbaar calciummineraal en 
magnesium in het ideale percentage, op dat moment kunt u bovendien toegang krijgen tot 
een alternatief mineraalmateriaal, zoals bijvoorbeeld de organische Sango-koraalriffen. Zo 
ben je "Vitamine K2, vitamine D3 en calciummineraal" substantieel samen met het trio. 
 

De bron van mondgezondheid 
 
De wijdverbreide verspreiding van orale ziekten in de geïndustrialiseerde wereld wordt 
veroorzaakt door een tekort aan voedingsstoffen, veroorzaakt door het feit dat ons bedrijf 
voedsel consumeert, dat is ontwikkeld op aarde en ook is gedenatureerd door industrieel 
gebruik . Wereldwijde complicatie: ongezond gebit. 
 

 
 
 
Openingen in de tanden zijn een groot probleem in de Verenigde Staten en in verschillende 
andere geïndustrialiseerde landen over de hele wereld. Dit probleem is eigenlijk niet nieuw, 
maar zo oud als de automatisering zelf. Tandbederf, ontbrekende tanden, parodontale 
aandoeningen en andere aandoeningen van het mondgebied zijn alomtegenwoordig en ook 
wijdverbreid. 
 
Grote verzekeringen die eigenlijk zeker niet altijd werden nagekomen. Al 150 jaar vullen 
tandartsen onze mond met amalgaam, een legering van kwik om de gevolgen van bederf 
tegen te gaan. De regering van de Verenigde Staten is van mening dat ze als resultaat van 
dergelijke acties heeft gezegevierd over slechte tanden en circuleert, dat "de 
babyboomercreatie de eerste creatie zal zijn waar ze zeker van zullen genieten omdat de 
meesten hun eigen tanden hebben behouden voor haar hele leven door "Tandpasta's met 
fluoride-toevoeging te vinden". Ontnuchterende eindresultaten. 
 

Maar laten we ons bedrijf de variëteiten dieper analyseren.  
 
Het wil dat ons bedrijf zich inderdaad goed voelt, de omstandigheden zijn echt verbeterd, de 
techniek die ik heb geüpload en die gaan allemaal goed met de amalgaamvullingen en het 
gefluorideerde consumptiewater. De statistieken maar is eigenlijk serieus. 
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Ongeveer HONDERD miljoen amalgaamvullingen. 
 
Alleen al in de Verenigde Staten gebruiken ongeveer 100.000 tandartsen per jaar meer dan 
100.000 amalgaamvullingen.  
 
Er wordt geschat dat ongeveer 140 miljoen Amerikanen het minste een amalgaamvulling 
betwisten en ten minste 25 procent van de totale bevolking het minst een onbehandeld gat 
betwist (en dat kunnen deze mensen al de schuld geven, dat ze afwijzingsprocedure). 
Uitstekende TWINTIG procent van alle Amerikanen tussen 55 en 64 gaan al hun tanden 
verliezen. En men zal dit lot delen in vergelijking met 250 van volwassen en jeugdige leeftijd. 


