
 

VITAMINE D3 LIQUID 

FOREVER YOUNG 

 

MEEST FYSIOLOGISCH WERKZAME VORM VAN VITAMINE D 

 

 Beschrijving:  
. Ondersteunt je immuniteit  
. Houdt spieren in goede conditie  
. Versterkt je botten en gebit dankzij de verhoogde de opname van Calcium en Fosfor  
. Verhoogt je algehele gezondheid en welzijn (winterblues, vermoeidheid, prikkelbaarheid)  
. Essentieel voor iedereen  
 
Info:  
De grootste bron van vitamine D3 (of cholecalciferol) in ons lichaam wordt in de huid  
aangemaakt onder invloed van UVB-stralen (zonlicht), goed voor zo’n 80%. Voedselbronnen  
van vitamine D zijn eerder schaars en beperken zich tot vette vis, eigeel en volle  
melkproducten, voor de resterende 10 à 20%.  
 
Door onvoldoende direct zonlicht (angst voor huidkanker, gebruik van crèmes met zonnefilters  
en het dragen van beschermende kleding), is een groot deel van de wereldbevolking Vitamine  
D-insufficiënt. Vitamine D draagt bij tot de normale opname van calcium en fosfor en draagt  
bij tot de instandhouding van normale botten. Daarnaast draagt vitamine D bij tot een normale  
werking van het immuunsysteem.  
 
Een tekort aan vitamine D kan leiden tot botontkalking, botpijn, zwakke spieren en kan een  
belangrijk rol spelen bij o.a. hart- en vaatziekten, psoriasis, suikerziekte en depressie.  
 
Om een ontstekingsreactie halt toe te roepen heb je altijd 3 stoffen nodig:  
Omega 3-vetzuren, Vitamine A en Vitamine D.  
 
  
MCT-olie als drager verbetert de biobeschikbaarheid van vitamine D3  
. Vitamine D3 is vet oplosbaar en daarom beter opneembaar vanuit olie dan vanuit een vaste  
vorm (tabletten e.d.).  
. MCT-olie (middellangeketenvetzuren) is stabieler dan oliën met langeketenvetzuren, deze  
zullen minder vlug ranzig worden.  
. De olie wordt gemakkelijk opgenomen vanuit de darm en gaat direct naar de lever. Dit is  
gunstig voor personen met verteringsproblemen. 
  
Druppelvloeistof is gebruiksvriendelijk  
Vitamine D3 liquid van Phytocure kan dagelijks gebruikt worden bij de maaltijd. Dankzij de  
vloeibare vorm kan deze Vitamine D gemakkelijk aan oudere personen, baby’s en kleuters  
gegeven worden, of personen die moeite hebben met slikken van tabletten (1 druppel komt  
overeen met 218 IE of 5,45 µg vitamine D3, er is geen risico voor overdosering).  



 
Contra-indicatie:  
Voorzichtigheid is geboden voor patiënten met nierinsufficiëntie,  
hypercalciëmie (verhoogd calcium in bloed), hypercalciurie (verhoogd calcium in urine,  
nierstenen).  
 
Gebruiksaanwijzing:  
Voor kinderen tot 6 jaar wordt er 3 druppels aangeraden, vanaf 10 jaar wordt er 5 druppels  
per dag aangeraden.  
 
Uiteraard is het zo dat de dosering vooral afhangt van het Vitamine D tekort. Mensen met een  
zwaar vitamine-D tekort kunnen 20 tot 30 druppels innemen, mits opvolging van een  
gezondheidsprofessional.  
 
Het is bijna onmogelijk om toxische hoeveelheden vitamine D3 binnen te krijgen via  
voedingssupplementen. Vitamine D3 heeft pas toxische effecten bij chronisch gebruik van meer  
dan 40.000 IE (1000 µg) vitamine D3 per dag (= meer dan 180 druppels per dag).  
 
  
 
Vorm & Inhoud: Flesje van 50 ml met druppelteller (goed voor ongeveer 10 maanden  
onderhoudsdosering van 5 druppels per dag)  
 
Verkoopprijs: € 19,95 
 


