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ACETYL-CARNITINE 

Aminozuurpreparaat. De Acetyl-L-carnitine vorm, die veel beter door het lichaam 
wordt opgenomen dan standaard carnitine. 

500 mg per Vegetarische capsule. 

Wat is Acetyl-L-Carnitine? 

Acetyl Carnitine ondersteunt het transport van de vrije vetzuren over het mitochondriaal 
membraan, helpt bij de vetverbranding en zorgt voor meer energie!  

Goed voor het geheugen en ter ondersteuning van het concentratievermogen  
Bio-actieve vorm van Carnitine voor een effectieve werking en efficiënte opname door 
het lichaam Hoog gedoseerd met 500 mg per capsule Geschikt voor vegetariërs 

 

Indicaties 

 Veroudering (verminderde endogene carnitinesynthese) 
 Lage carnitine-inname met voeding (vegetarisme, veganisme) 
 Chronische vermoeidheid (onder meer bij kanker, multiple sclerose, coeliakie, ouderdom, 

chronisch vermoeidheidssyndroom, hepatitis C, bèta-thalassemie) 
 Depressie bij ouderen 
 Leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang, dementie 
 Hart- en vaatziekten (claudicatio intermittens, angina pectoris, myocardinfarct, congestief 

hartfalen, myocarditis, premature ventriculaire contracties, cardiomyopathie, hypertensie, 
beroerte, ziekte van Raynaud) 

 Diabetes mellitus, obesitas, metabool syndroom 
 Neuropathie (diabetes, chemotherapie, hiv-medicatie) 
 Leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie 
 Verminderde vruchtbaarheid 
 Fibromyalgie 
 Kankercachexie 
 Hyperthyroïdi 
 Sport (verbetering uithoudingsvermogen) 
 COPD (voor verhogen inspanningscapaciteit) 
 Hepatische encephalopathie, levercirrose 
 Niet-alcoholische leververvetting en steatohepatitis 
 Nierfalen/nierdialyse 
 Hiv-infectie 
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Samenstelling en geadviseerd gebruik 
 

Samenstelling per dagdosering (2 capsules) 

Ingredient Hoeveelheid Percentage RI* Verbinding 

Vitaminen 
   

Vitamine B12 6 mcg 240 Cyanocobalamine 

Overig 
   

N-acetyl L-carnitine 1000 mg 
  

*) Referentie Inname. 

Categorie: Aminozuren. Ingredienten: N-acetyl L-carnitine, microcrystalline cellulose (vulstof), 

HPMC (verdikkingsmiddel/capsulehuls), magnesium stearaat (plantaardig - antiklontermiddel), 
silicium dioxide (antiklontermiddel), vitaminen.  
Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen. 

 
 

 

 

Geadviseerd dagelijks gebruik: 2 Tot 4 capsules per dag met ruim water innemen. Bij 

voorkeur verdelen over de dag en tijdens een maaltijd. 

 

Waarschuwingen: Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van 

belang. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. 

 

Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge 

kinderen houden. 

 

Inhoud: 90 Vcaps 

 


