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Supplementengids

Er was eens dit ding genaamd eten. Mensen eten het regelmatig en zijn ervan afhankelijk om te 
overleven. Maar toen... gebeurde er iets. Niet per se iets slechts, maar iets. Het leven werd drukker. 
Technologie werd geavanceerder. Mensen hadden niet meer dezelfde hoeveelheid tijd als vroeger om 
de juiste voedingsstoffen via hun voedingspatroon binnen te krijgen die zij wilden hebben. Toen kwam 
er nog een “ding” genaamd supplementen voor de dag.

Denk eens aan het woord “supplement”. Het kan worden gebruikt als werkwoord of als zelfstandig 
naamwoord. U kunt uw dieet “supplementeren” hiermee of het kan worden gebruikt om uw 
voedingspatroon te “supplementeren”. U kunt ook een “supplement” nemen om uw gezondheid te 
verbeteren, uw herstel te versnellen of duizend andere dingen te doen die u vrijwel onverwoestbaar 
maken.

Hoe u het ook bekijkt, de supplementenindustrie is booming en zal blijven bestaan. Het is in uw eigen 
belang om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen zodat u weet wat u moet gebruiken, wanneer u het 
moet gebruiken en hoe u het moet gebruiken. Zolang u het niet te dol maakt, kunt u de voordelen die 
supplementen te bieden hebben ervaren. Hier volgt een verzameling van populaire opties en waar zij 
voor zijn ontworpen.
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Multivitaminen

Een snelle levensstijl lijkt tegenwoordig een rage te zijn. Mensen hebben haast om vooruit te komen en 
om veel geld te verdienen om een uitbundig leven te leiden. Daar is niets mis mee, maar er is wel wat 
mis met het negeren van uw dieet.

Vaak gaat dit soort leefstijl gepaard met een prijs. U heeft het zo druk dat u vaak kiest voor ongezond 
eten of maar weinig gezond eten. Dat is het moment dat multivitaminen in het spel komen.

Zie ze maar als een grote schaal met fruit en groenten, verpakt in een klein portieformaat in de vorm 
van een pil, capsule, poeder of vloeibaar. Het is veel sneller en gemakkelijker om een paar pillen te 
slikken dan om anderhalve portie gewas te eten. En veel vitaminen bevatten vaak dat aantal porties!

U kiest het best voor wholefood-vitainen, wat inhoud dat het is gemaakt van “heel” eten. Die kunnen 
meestal ook worden ingenomen zonder voedsel.

Wees wel voorzichtig met het kopen van uw multi’s - want vaak bevatten ze vulstoffen, kunstmatig 
kleur- en smaakstoffen. U wilt dat uw vitaminen zo puur als mogelijk zijn. Als u iets ziet op het 
ingrediëntetiket dat u niet kunt uitspreken of dat niet worden geëxtraheerd en op zichzelf kan worden 
genomen, laat het dan op de plank staan.

Nog een opmerking over vitaminen voordat we verder gaat. Specifieke variaties bevatten ook groenten 
en fruit die extra veel antioxidanten bevatten. Deze zijn meestal in poedervorm en mengen gemakkelijk 
met water. Omdat ze fruitextract bevatten, smaken ze ook goed.

Dit soort supplement is een geweldige optie wanneer u een overvloed van vitaminen en mineralen 
zoekt, plus een immuniteitsboost.Este tipo de suplemento é uma grande loja que presta serviço 
completo, onde você pode obter uma abundância de vitaminas e minerais, além de aumentar a sua 
imunidade.  
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Aminozuren 

U zag het woord “aminozuren” hierboven al een paar keer voorkomen. Als u het zich herinnert van 
eerder, zijn dit de bouwstenen van eiwitten en ze zijn ofwel essentieel of niet-essentieel.

Vaak worden zijn vertakte keten aminozuren genoemd of BCAA’s. Naast hun rol bij celreparatie, boosten 
zij ook de immuniteit, helpen zij met hormoonproductie, vervoeren zij zuurstof in het lichaam en helpen 
ze u sneller te laten herstellen van zware workouts.

Op de markt kunt u gemakkelijk BCAA’s in poeder- en pilvorm vinden. Het wordt het best juist voor en/
of na lichaamsbeweging ingenomen. 

Zodat u bekend bent met de verschillende aminozuren, essentiële aminozuren bestaan uit valine, 
histidine, leucine, methionine, tryptofaan, isoleucine, threonine, fenylalanine en lysine. Tenzij u studeert 
voor een scheikunde-examen, is dat waarschijnlijk meer informatie dan u moet weten. Maar het is altijd 
goed om uw horizon te verbreden en vrienden  te imponeren met uw nieuw verworven kennis.

Glutamine

Glutamine, ook aangeduid als L-glutamine, is een aminozuur dat een belangrijke rol heeft in uw poging 
om een overweldigend lichaam te bouwen. Ten eerste helpt het voorkomen dat uw spieren afbreken 
(catabolizing) als gevolg van harde workouts. Ten tweede verbetert het uw kracht door uw hersteltijden 
te versnellen. Tot slot draagt het bij aan een hoger metabolisme door het vermogen van uw lichaam om 
menselijk groeihormoon af te geven een boost te geven.

Als dit niet voldoende is, helpt het ook met de darmgezondheid en stimuleert het de immuniteit. Deze 
stapel aan voordelen zouden u alle motivatie moeten geven die u nodig heeft om het toe te voegen aan 
uw supplementregime. Het bestaat in poeder- en in capsulevorm.
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Visolie

Als uw dieet laag is in vet, dan zult u hier zowel fysiek als mentaal de consequenties van zien. Uw 
hersenen vereisen voldoende hoeveelheden vet om te concentreren en om algemene cognitieve 
functies uit te voeren. Uw gewrichten hebben vet nodig voor smering en om het mogelijk te maken 
da u zich met gratie en gemak beweegt. U heeft vet nodig voor een goede hormoonhuishouding, met 
inbegrip van menselijk groeihormoon en testosteron. Tot slot fungeert vet als een isolator en kussen voor 
uw organen.

Elektrolyten

Water doet zijn werk wanneer u regelmatig sport. Echter, als u meer dan 90 minuten spendeert aan 
intense lichaamsbeweging waarbij u overvloedig zweet, kunt u uw elektrolyten kwijtraken. Op dat punt 
kunt u te maken krijgen met bijwerkingen zoals duizeligheid, extreme vermoeidheid, snelle hartslag en 
tintelingen door uw ledematen.

De markt wordt overspoeld met wetenschappelijk ontwikkelde “sport”-drankjes die uitdroging kunnen 
bestrijden of het in de eerste plaats kunnen voorkomen, maar u kunt ook tabletten en poeders vinden 
die in water op te lossen zijn voor uw behoefte aan elektrolyten.

Probeer eens een paar dingen en gebruik wat het best werkt voor uw syteem. En maak niet de fout 
dat u iets nieuws probeert tijdens een race. Als u een slechte reactie heeft en een soort van buikpijn 
ontwikkelt, zult u daarvoor de prijs betalen.

Experimenteer weken van tevoren om te zien of u tegen de producten kunt en om eraan te wennen.
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Pre-workout-formules

U zou moeite hebben om iemand in de sportschool te vinden, iemand die voortdurend reps doet of 
sprint op de loopband die geen pre-workout-formule. Dit zijn veruit de meest populaire supplementen 
op de markt.

Iedereen, van thuisblijfmoeders tot grote spierbundels als bodybuilders tot middelbareschoolkinderen 
vertrouwen hierop om hun workouts te voltooien, anders zouden ze platter zijn dan een nori-velletje.

Dat roept de vraag op, wat is al die hype rondom pre-workout-formules?

Nou, het korte antwoord is, ze geven u een boost van energie. En dit kan variëren van mild tot extreem. 
Voor sommigen is het het gevoel euforie en dat is wat ervoor zorgt dat ze terugkomen voor meer.

Pre-workout-formules bestaand in poedervorm en kant-en-klare-drankverpakkingen. Als u de etiketten 
scant, vindt u een groot aantal ingrediënten, zoals cafeïne en cafeïne-derivaten, B-vitaminen, creatine, 
arginine, beta-alanine en L-citrulline . Hier volgt een korte omschrijving van elk, tegen uw neurale 
overbelasting.

Cafeïne moge duidelijk zijn, het geeft u energie. Het boost ook uw hersenfunctionaliteit, waardoor u zich 
kunt concentreren of meer kunt pushen. Tot slot heeft het een humeurboostend potentieel. Weest u er 
zich echter van bewust dat cafeïne een stimulerend middel is. En sommige pre-work-formules bevatten 
hier een zeer hoge dosis van.

Elke verpakking zal waarschuwingsetikken bevatten waarop de mogelijke bijwerkingen staan. Lees ze 
aandachtig en neem de waarschuwing in acht als het op u van toepassing is! Plat op uw gezicht vallen 
als gevolg van een slechte reactie op cafeïne tijdens het rennen op de loopmolen zal niet voor veel dates 
zorgen

Uw B-vitamines zullen ook helpen met de energie-afgifte, maar zij hebben geen stimulerend effect 
zoals cafeïne. Ze zijn gunstiger voor het afbreken van eiwitten, koolhydraten en vetten in het lichaam 
wanneer u deze in vaste vorm inneemt. Bovendien helpen ze met de cardiovasculaire functie, de functie 
van het zenuwstelsel, en de vorming van rode bloedcellen.

Creatine wordt vaak gebruikt als supplement op zichzelf, maar soms wordt het in en pre-workout-
formule gegooid. Simpel gezegd, het geeft uw spieren de mogelijkheid om zwaardere gewichten te 
tillen en meer reps te doen. Als u technisch wilt spreken, het maakt uw ATP-voorraden (adenosine 
trofosfaat) actief, de energie die nodig is voor spieren om samen te trekken. Het helpt ook bij het 
herstelproces.

Arginine wordt vaak aangeduid als L-arginine en is een niet-essentieel aminozuur. Het werkt door de 
aanmaak van stikstofoxide (NO2) te stimuleren, nog een populair supplement.

Hoe u het ook noemt, de functie blijft hetzelfde. Het boost de zuurstof- en bloedtoevoer naar uw spieren 
tijdens de workout, wat uw krachtniveaus verhoogt en u die ader-achtige, vaatverwijdende look geeft.

Beta alanne is onderdeel van de samenstelling van L-carnosine. Dit aminozuur helpt de immuniteit te 
boosten en geeft ook wat extra wanneer u uw intensiteit naar het volgende niveau tilt tijdens training. 
De immuniteit boosten is belangrijk om u vrije radicalen opbouwt tijdens uw training, vooral bij een 
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hogere intensiteit. U wilt niet dat deze vrije radicalen uit de hand lopen, want dat is wanneer u ziek kunt 
worden.

L-citrulline is nog een energiebooster die het ontstaan van vermoeidheid vertraagt wanneer u uw werk 
uitvoert in de sportschool. En even voor de goede orde, het is ook bekend als citrulline malaat. Nog 
een voordeel van L-citrulline is de mogelijkheid om NO2-niveaus te boosten. Onthoud, dit geeft u een 
voordeel en zorgt ervoor dat u zwaarder en harder kunt tillen. Met de uitzondering van citrulline, kunt u 
elk van deze supplementen in een vorm op zichzelf krijgen. Cafeïne is waarschijnlijk het best haalbaar. 
Koffie, bijvoorbeeld, is niets meer dan een kopje vloeibare cafeïne binnen handbereik. Als u de warmte 
kunt tolereren en een pick-me-up nodig hebt voor uw workout, neem dan een bakkie pleur.

Wanneer u een pre-workout-formule gebruikt, wees dan altijd voorzichtig met de reactie van uw 
lichaam. U zult kort na het innemen weten of het u goed bevalt. Als u echt zenuwachtig, angstig en uw 
hart begint snel te kloppen, dan kunt u het beter niet gebruiken.

Wees u ook bewust van aanvullende ingrediënten in de kleine lettertjes. Deze formules bevatten vaak 
kunstmatige geur-, kleur- en zoetstoffen. U heeft misschien geen probleem met cafeïne en creatine, 
maar kunt wel een reactie hebben op het andere spul. Indien dit het geval is, stop dan direct met het 
gebruik. Dat moet dan ook geen verrassing zijn.

Kortom, volg altijd de aanwijzingen, begin met een lagere dosis en laat uw lichaam acclimatiseren. 
Bepaalde pre-workout-formules bevatten net zoveel als 4 kopjes koffie per portie! Als u nooit koffie 
drinkt, is het geen goed idee om hiermee te beginnen. Zoek er een met een kleinere dosis of neem 
gewoon minder.
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Eiwitten

Het oude vertrouwde eiwitpoeder staat hoog op de lijst van populaire supplementen. Het komt ook in 
de vorm van kant-en-klare-vloeistof om te drinken, wat wordt opgeborgen in handige blikjes, plastic 
flesjes of die luxe kartonnen-achtige achtige doosjes genaamd tetra paks.

In de wereld van bodybuilding en fitness is eiwit noodzakelijk om gebroken spiervezels te herstellen. Het 
doel van eiwitsupplementen is voor degenen die echt hard trainen en extra eiwitten nodig hebben die 
zij niet uit hun voeding kunnen halen. Bovendien werkt het goed voor mensen die sowieso niet zoveel 
eiwit eten.

Nog een doel van het supplement met eiwitten is voor afvallen. Mensen kiezen er vaak voor omdat het 
een vol gevoel geeft en ervoor zorgt dat uw honger onder controle wordt gehouden voor een langere 
periode. Tel dat op bij het feit dat het nul effect heeft op de bloedsuikerspiegel en u heeft een winnende 
combinatie in de strijd tegen vet.

Het beste moment om een eiwitsupplement te gebruiken is vrij discutabel. Er zijn er die het drinken 
voor of tijdens het oefeningen doen en er zijn er het juist na het trainen gebruiken. De sleutel is om 
ervoor te zorgen dat u uzelf regelmatig, om de paar uur, een dosis eiwitten geeft gedurende de dag. 
Maar als u het wilt gebruiken vlak voor uw workout, kies dan voor wei-eiwit.

Dit heeft een hoge biologische waarde, wat betekent dat het snel en gemakkelijk wordt verteerd in uw 
systeem. In het geval van workouts wilt u dat het eiwit zo snel mogelijk naar uw spieren gaat.

Bovendien vindt u een hele hoop eiwitpoeders op de planken, zoals soja, hennep, erwt, eiwit, 
beenbouillon en rijst. Alle versies die niet van dieren afkomstig zijn, zijn prima voor mensen met 
allergieën of die vegetarisch zijn.

Als u terugkeert naar de mensen die willen afvallen, nemen zij vaak een eiwitshake als ontbijt en 
misschien wel nog een of twee gedurende de dag als onderdeel van hun meerdere-maaltijden-plan. 
Onthoud gewoon dat wat goed voor u werkt, niet altijd goed werkt voor anderen.

En verwar eiwitpoeders en shakes niet met maaltijdvervangers. Deze zijn niet hetzelfde. Een 
maaltijdvervanger is meer een gebalanceerde maaltijd in een keer.

U krijgt een balans van eiwitten, koolhydratenen vetten, vaak een mix van vitaminen en mineralen. 
In tegenstelling tot eiwitformles bevatten zij vaak ook vezels, welke u helpen een vol gevoel te geven. 
U kunt ze ook in vloeibare vorm vinden en ze worden het best gebruikt bij een plan met meerdere 
maaltijden per dag.

Tot slot, u moet iets weten over repen. Alhoewel zij bijna altijd “eiwitrepen” genoemd worden, is dit niet 
geheel het geval. Ja, het zijn eiwitrepen in de zin dat zij veel eiwitten bevatten, weinig koolhydraten en 
vet bevatten, maar er zijn ook voedingsrepen waarvoor dit niet geldt.

Net zoals maaltijdvervangers, bevatten voedingsrepen vaak een balans van eiwitten, koolhydraten en vet, 
plus een handvol vitaminen en mineralen. Ze zijn gemaakt met een vorm van eiwit en kunnen zo aan 
uw maaltijdplan worden toegevoegd zoals een drinkbare maaltijdvervanger.
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Afsluiting

Zoals u zich waarschijnlijk wel beseft nu, eten is goed, maar het helpt u niet altijd om het 
gewenste doel te bereiken. Dit geldt vooral wanneer u weinig tijd heeft of buiten bent of geen 
toegang heeft tot adequate voorzieningen. Maar ondanks hoe nuttig supplementen zijn, wees 
ervan bewust dat zij geen volledige vervanging mogen zijn voor voedsel van goede kwaliteit. Het 
is aanbevolen om een balans te creëren en ze alleen voor specifieke doeleinden te gebruiken.

Het bovenstaande gezegd hebbende, heeft u nog een taak - hetgeen dat u heeft bereikt ook 
daadwerkelijk behouden. Vaak is dit het moeilijkste gedeelte. Lees de Onderhoudsgids om 
manieren te ontdekken om op koers te blijven als u eenmaal uw gewenste plek van tevredenheid 
heeft bereikt.
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TRAIN HARD. WERK HARD. BLIJF GEFOCUST


