
18-12-2017 🍋 Hoeveel Vitamine C heeft u dagelijks minimaal nodig?

http://us7.forward-to-friend.com/forward/show?u=99292f09689be7b0b0894f35c&id=25c563d377 1/12

 Bekijk deze email in je browser

Stuur door

Hoeveel
Vitamine C

heeft u
dagelijks

minimaal nodig?

De behoefte aan
Vitamine C Advies

di ?

http://mailchi.mp/lenkei/hoeveel-vitamine-c-heeft-u-dagelijks-minimaal-nodig?e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Flenkei%2Fhoeveel-vitamine-c-heeft-u-dagelijks-minimaal-nodig
http://twitter.com/intent/tweet?text=%F0%9F%8D%8B%C2%A0Hoeveel+Vitamine+C+heeft+u+dagelijks+minimaal+nodig%3F:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Flenkei%2Fhoeveel-vitamine-c-heeft-u-dagelijks-minimaal-nodig
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Flenkei%2Fhoeveel-vitamine-c-heeft-u-dagelijks-minimaal-nodig&mini=true&title=%F0%9F%8D%8B%C2%A0Hoeveel+Vitamine+C+heeft+u+dagelijks+minimaal+nodig%3F
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=99292f09689be7b0b0894f35c&id=25c563d377&e=[UNIQID]
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=99292f09689be7b0b0894f35c&id=25c563d377&e=[UNIQID]
http://www.lenkeivitamine.nl/aanbiedingen/


18-12-2017 🍋 Hoeveel Vitamine C heeft u dagelijks minimaal nodig?

http://us7.forward-to-friend.com/forward/show?u=99292f09689be7b0b0894f35c&id=25c563d377 2/12

De behoefte aan vitamine C van een
mens komt overeen met minimaal 30
milligram per kilo lichaams-
gewicht.

  
 Neem bijvoorbeeld een fijne vrouw van

50 kilo.
  

 Reken maar uit: 50 x 30 = 1.500 mg.
1.500 mg = 1,5 gram.

  
 Deze vrouw heeft dagelijks minimaal

1,5 gram vitamine C nodig om haar
lichaam de hoeveelheid te geven
waar het goed mee kan werken.

 
Bij iemand van 70 kg is dat dus 70 x
30 = 2.100 mg, dus circa 2.000 mg =
2,0 gram.

 
Etcetera.

Hoeveel zit er in
fruit en groente?

Om 1,5 gram vitamine C binnen te
krijgen, moet ze per dag de volgende
hoeveelheden eten:

nodig?

Mocht u vragen hebben
 of advies willen,

 neem dan
 contact met ons op:

 
Stuur ons een email:

 info@lenkei.nl 
 of bel ons via 
 020-7604812

Vitamine C
&

Vitamine B1
Belangrijk om te
weten: 

 
Als iemand buiten de
evenwichtige dagelijkse
supplementen langere
tijd nog extra
vitamine B1 neemt,
dan is het nodig om
bij elke 100 mg
vitamine B1 nog 500
mg vitamine C en
350-500 mg calcium
te nemen, om zo het
evenwicht te bewaren.

Gezondheidsclaims*

* Dit zijn alleen nog maar de

https://www.lenkeivitamine.nl/contact/
mailto:info@lenkei.nl
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paprika: 2,2 kg/dag, of
citroen: 3,7 kg/dag, of
aardbei: 3,7 kg/dag, of
tomaat: 6,0 kg/dag, of
zure kers: 15,0 kg/dag, of
zoete kers: 18,7 kg/dag, of
perzik: 21,7 kg/dag, of
appel: 30,0 kg/dag

Zoveel fruit of groenten eten op
één dag is uitgesloten.

25 x meer!
Scheurbuik kan worden vermeden
door dagelijks 60 tot 80 mg vitamine C
op te nemen.

 
Maar om gezond te werken heeft het
lichaam hiervan een veelvoud nodig.

  
 Een mens heeft immers minimaal

30 mg vitamine C nodig per
kilo lichaamsgewicht.

  
 Voor de eerder vermelde vrouw van 50

kilo zou dat neerkomen op 50 x 30 =
1.500 mg, oftewel 1,5 gram.

  
 Dat is dus 25 keer die 60 milligram.

  
 Tussen scheurbuik en gezond zijn

gaapt een brede kloof.
  

 Tussen de dosis nodig om
scheurbuik te vermijden en de
dosis nodig voor een goed werkend
lichaam gaapt eveneens een brede
kloof.

Drang naar
zoetigheden

gezondheidsclaims die door de
EFSA (European Food Safety)
zijn goedgekeurd

draagt bij tot de
instandhouding van de
normale werking van
het immuunsysteem
tijdens en na zware
lichamelijke
inspanning

  
 draagt bij tot de
normale collageen-
vorming ..

voor de normale
werking van de
bloedvaten

voor de normale
werking van de
botten

voor de normale
werking van het
kraakbeen

voor de normale
werking van het
tandvlees

voor de normale
werking van de
huid

voor de normale
werking van de
tanden

draagt bij tot een
normaal energie-
leverend
metabolisme

 
draagt bij tot de
normale werking van
het zenuwstelsel

 
draagt bij tot een
normale
psychologische
functie

 
draagt bij tot de
normale werking van
het immuunsysteem

 
draagt bij tot de
bescherming van
cellen tegen
oxidatieve stress

 
draagt bij tot de
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g
De drang naar zoetigheden is één
van de vaakst voorkomende
symptomen bij een tekort aan
vitamine C. 

  
 Niet bij iedereen komt ze in die vorm

voor, maar toch vaak genoeg om het
erover te hebben.

  
 De remedie is eenvoudig.

  
 'Turbohoeveelheid vitamine C.'

  
 Hoeveel is dat?

  
 Voor sommige is dat 5000 milligram

of 5 gram per dag. 
  

 Bij andere mensen gelden andere
doses.

  
 Iedereen moet het voor zichzelf

voelen.
 

Bij mij begint het noodlampje al te
branden bij minder dan 8 à 10 duizend
milligram, dat wil zeggen bij minder
dan 8 à 10 gram per dag.

 
Dan begin ik al gebakjes voor mijn
geest te halen.

 
“Wat zou ik graag iets zoets eten.”

vermindering van
vermoeidheid en
moeheid

 
draagt bij tot de
regeneratie van de
actieve vorm van
vitamine E

 
verhoogt de
ijzeropname

Roken en
 Vitamine C

Als iemand veel
alcohol drinkt, in een
vervuilde stad
woont, regelmatig
geneesmiddelen met
salicylzuurderivaten
(zoals aspirine e.d.)
gebruikt of rookt,
met andere woorden:
als er in het leven van
deze persoon sprake is
van veel stress, kan
de dagelijks
benodigde
hoeveelheid zelfs
oplopen tot 10 gram.

Rokers moeten
rekenen op 50
milligram extra voor
elke sigaret die ze
roken.

Zie hier alle
Gezondheids-

claims

https://www.lenkeivitamine.nl/gezondheidsclaims/?SID=29avcdh6ashubgp8irshm34931
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Lichaam laten
wennen aan

noodzakelijke dosis
Opgelet!

  
 We moeten nu ook niet overhaast te

werk gaan.
 

Het is raadzaam om het lichaam, dat
een lange tijd onvoldoende vitamine C
kreeg, een beetje te laten wennen
aan de 'verhoogde' of beter gezegd
noodzakelijke dosis.

  
 In het begin is het beter om meerdere

keren per dag een kleinere dosis te
nemen.

  
 Het kan zelfs voorkomen, dat een

verhoogde dosis vitamine C voor een
deel niet wordt opgenomen en dat de
restanten in de darmen voor een
lichte diaree zorgen.

 
Dit is volkomen ongevaarlijk, maar
het kan onrust veroorzaken, omdat

 we niet weten wat er gebeurt.
  

 Later kunt u dan volgens uw eigen
ervaringen rustig een hogere dosis
in een keer nemen.

  
 Zodra u de nodige hoeveelheid bereikt

heeft, zal uw zin naar zoetigheden
afnemen.

  

Meer belangrijke
informatie over C

De turbohoeveelheid kwam dus al ter

"In dit boekje geef ik
u eenvoudige kennis
mee die u goed moet

begrijpen.
  

 Deze kennis moet u
in de praktijk ook

toepassen om ervoor
te zorgen dat het
potentieel dat zit

vervat in de
belangrijkste regel
ook echt tot uiting

komt,
 zodat ook u de door

de regel voorspelde
verbetering van uw
levenskwaliteit kunt

ervaren."

Bezoek
onze winkel

Download hier
uw GRATIS
exemplaar

https://gallery.mailchimp.com/99292f09689be7b0b0894f35c/files/3b811b4c-0cb0-4ab6-bc71-a4aef5b2242b/De_Belangrijkste_regel.pdf
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sprake, maar ik wil nog wat belangrijke
informatie over vitamine C geven.

Volgens professor
Albert Szent-
Györgyi - die een
Nobelprijs kreeg
voor de ontdekking
van vitamine C – is
deze vitamine één
van de
veiligste stoffen op
onze planeet. Toen
hij wat ouder was,
heeft hij zijn eigen
dosis naar 8 gram per
dag verhoogd. Hij
vond deze
hoeveelheid voor
zichzelf voldoende.

Carl Pauling
Linus, die
tweemaal de
Nobelprijs won en
een van de
studiegenoten van
professor Szent-
Györgyi was, nam
dagelijks 10 tot 18
gram.

Het is vreemd dat de mens tot de
weinige levende wezens (ongeveer
een twaalftal) behoort, die niet in
staat zijn om zelf vitamine C aan
te maken. Dieren die zelf
vitamine C kunnen produceren
werden onderzocht en er werd
vastgesteld dat hun dagelijkse
productie omgerekend voor

Het adres is:
  

 Waalstraat 5-D
 1078 BN Amsterdam

 
Neem contact met ons

op via: 
 info@lenkei.nl

 +31 (0)20 760 48 12
 

Openingstijden:
 Maandag - vrijdag
 09u30 - 17u30

Van harte
welkom

Download hier
GRATIS het

Welkomsboekje

https://www.lenkeivitamine.nl/freechoice-winkel/
https://gallery.mailchimp.com/99292f09689be7b0b0894f35c/files/c905f386-43bf-4fd1-9b94-556cb693397d/Dr._Ga_bor_Lenkei_Van_Harte_Welkom.pdf
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een mens van 70 kg tussen de
3 en de 15 gram bedraagt.

Een onderzoek, dat 14 jaar
lang uitgevoerd werd op meer
dan tienduizend mensen,
toonde aan dat het darmstelsel
de volgende hoeveelheid
vitamine C kan verdragen,
zonder dat het leidt tot
buikloop:

bij gezonde mensen gemiddeld
10 à 15 gram.

bij mensen met een gewone
verkoudheid al heel wat meer, 30 à
60 gram.

in geval van ernstige infecties
kan het zelfs oplopen tot meer
dan 200 gram.

Verkoudheid
verhoogt de

behoefte aan C
Het is leerrijk omdat het aantoont
hoeveel vitaminen het lichaam
noodzakelijk acht om op te nemen.

 

Een ordinaire verkoudheid kan de
behoefte aan vitamine C al enkele
keren doen vermenigvuldigen.

  
 In de mate dat het lichaam de op dat

moment noodzakelijke hoeveelheid
krijgt, zal het sneller herstellen.

  
 We moeten ons dus geen zorgen

maken over wat er gebeurt
wanneer we een grotere
hoeveelheid vitamine C innemen.

Bestel hier

Hier alle boeken
van dr. Gábor

Lenkei

http://www.lenkeiboeken.nl/
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Onder andere het uit boek 'Censuur - Wat u niet mag

weten over uw gezondheid'

Zie de door EFSA goedgekeurde
gezondheidsclaims in rechter kolom

Vitamine C veroorzaakt
 geen nierstenen

 

Een doorgegeven onwaarheid is
het wijdverspreide

horrorverhaal dat veel
vitamine C 'nierstenen

veroorzaakt'.
  

 Als mensen wat beter zouden zijn
getraind in de logica van

het wetenschappelijk denken,
zouden ze zich meteen het

volgende afvragen:
 

'Heb ik ooit al iemand gezien
die nierstenen kreeg door te

veel vitamine C?'
  

 Als onze vitaminekennis beter zou
zijn ontwikkeld, zouden we eens
goed hebben gelachen om dat

horrorverhaal.
  

 We zouden bijvoorbeeld weten dat
een geit dagelijks zo’n 13 tot

14 gram vitamine C produceert
in haar eigen lichaam

http://www.anh-europe.org/
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(omgerekend naar het lichaam
van een mens van 70 kilo).

  
 Als het verhaaltje zou kloppen,

dan zouden alle geiten
gigantische nierstenen moeten

hebben.
 

 Als het niet de bedoeling zou zijn
de mensen ongeïnformeerd
te houden, dan hadden we

allang gehoord dat
wetenschappers dit vraagstuk

reeds uitvoerig hebben
onderzocht.

  
 In 1996 verscheen een

wetenschappelijk artikel.
  

 Het was de samenvatting van de
resultaten van een

onderzoek dat zes jaar had
geduurd.

 

Meer dan 45 000 mannen in de
leeftijdscategorie met de grootste
kans op nierstenen (40-75 jaar)
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werden zes jaar lang gevolgd.
  

 Elk van hen nam dagelijks
minstens anderhalve gram

vitamine C in.
  

 De studie bewees dat een
verhoogde dosis vitamine C

geen nierstenen veroorzaakt.
 

Integendeel!
 

Als onze vitaminecultuur goed zou
zijn ontwikkeld, zouden we weten
dat een aantal pioniers van de
moderne urologie mensen met
nierstenen juist een verhoogde

dosis vitamine C (en andere
vitaminen en mineralen)

aanraden. 
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Disclaimer:
  

De informatie in deze nieuwbrief is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit
bericht.

De inhoud van dit bericht is puur informatief en is gebaseerd op de mening van de auteur
Dr. Gábor Lenkei en/of de schrijver van de nieuwsbrief. 

  
Het bedrijf accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze email. De
informatie in deze nieuwsbrief is niet bedoeld ter vervanging van een medisch advies van
een gekwalificeerde arts. 

  
Wij moedigen u aan om uw eigen gezondheidszorgbeslissingen te maken op basis van uw
eigen onderzoek en in partnerschap met een gekwalificeerde professional.
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