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#Vitamine D

Wat is vitamine D?     

Vitamine D, the sunshine vitamin, is een in vet oplosbare 
secosteroïde, pre- en/of pro-hormoon en vitamine. Er 
zijn twee vormen van vitamine D: ergocalciferol (vitamine 
D2) dat wordt geproduceerd door planten en in het 
algemeen wordt gebruikt in multivitaminesupplementen 
en cholecalciferol (vitamine D3) dat is afgeleid van 
dierlijke voedselbronnen zoals kaas, ei en zalm of 
wordt geproduceerd in de huid bij aanwezigheid van 
zonlicht. Vitamine D3 is metabolisch langer actief, in 
vergelijking met de beperkte werkzaamheid en kortere 
houdbaarheid van vitamine D2. 

[2, 5, 6]

Vitamine D staat bekend om zijn rol bij optimale 
botvorming, maar studies hebben nu het belang ervan 
benadrukt voor het goed functioneren van bijna alle 
weefsels in het lichaam, inclusief het immuunsysteem, 
de hersenen, het hart, de spieren en de huid. [5, 6] 

Hoe wordt vitamine D3 geproduceerd in 
de huid?

Vitamine D3 synthese vindt voornamelijk plaats in 
de keratinocyten van het stratum spinosum, waar 
de hoogste concentratie 7-dehydrocholesterol (7-
DHC), een directe voorloper van cholesterol, wordt 
aangetroffen. [5] De voorloper, 7-DHC, wordt omgezet 
naar previtamine D3 bij blootstelling aan UVB-stralen 
(255nm – 330nm). [1, 2, 6] Vitamine D3 synthese werkt 
op een negatieve feedbackcyclus en als zodanig 
kan vitamine D3 synthese niet overmatig worden 
geproduceerd door blootstelling aan UVB-stralen. 
Blootstelling aan UV zal ook de melanogenese 
verhogen, wat op zijn beurt de productie van vitamine 
D3 zal beperken. [1, 2, 3, 4, 6, 7] 

Gezondheidsrisico's bij vitamine D3 tekort [9]

Vitamine D3 metabolisme



#Vitamine D

Eenmaal geproduceerd, bindt vitamine D3 zich aan een eiwit 
en wordt het via de bloedbaan naar de lever getransporteerd 
voor verdere omvorming tot 25-hydroxyvitamine D of 
calcidiol. De wisselende 25(OH)D (calcidiol) niveaus zijn een 
indicator van iemands vitamine D-gehalte. Calcidiol wordt in 
de nieren omgezet in 1,25-dihydroxyvitamine D (1,25 (OH)2D3) 
of calcitriol, de actieve hormonale vorm van vitamine D indien 
nodig. De keratinocyten zijn de enige cellen die vitamine D3 
kunnen omzetten in calcitriol, behalve de nieren. [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8] 

Vitamine D3 speelt een belangrijke rol bij het reguleren van de profliferatie, apoptose, immuniteit en 
barrièrefunctie. Het is belangrijk omdat vitamine D3 essentieel is voor de productie van fillagrine, wat weer erg 
belangrijk is voor de productie van NMF (natural moisturising factor). De vitamine D receptor (VDR) is nodig voor 
epidermale differentiatie, aangezien vitamine D aan de VDR moet binden om een biologische reactie teweeg te 
brengen. Een toename van de VDR leidt tot een verbetering van de epidermale differentiatie, waaronder een 
toename van de productie van fillagrine en dus tot een meer gehydrateerde huid. Een tekort aan VDR in de 
epidermis kan leiden tot slechte wondgenezing en kanker. [2, 4, 8] Vitamine D3 tekort wordt nu wereldwijd als een 
belangrijk gezondheidsprobleem aangemerkt. Vitamine D3 tekort komt vaak voor bij mensen die last hebben 
van psoriasis en atopische dermatitits.

Vitamine D voordelen voor de huid[1,3,4,6,7] 

•	 Ontstekingsremmend

•	 Antimicrobieel

•	 Antiproliferatief

•	 Prodifferentiatie

•	 Antifibrotisch

•	 Anti-oxidant

•	 Verbeterde wondgenezing

•	 Verbeterde huidimmuniteit

•	 Verbeterde barrièrefunctie

•	 Anticarcinogeen

•	 Remt DNA-schade

•	 Stimuleert DNA-reparatiemechanisme

•	 Beschermt tegen photo-ageing

Vitamine D3 synthese in de keratinocyten [8]

Calcitriol heeft veel voordelen bij het aanbrengen op 
de huid



Wat is het VITA D booster complex?

Het VITA D booster complex is een krachtige synergetische 
mix van fructo-oligosacchariden en beta vulgaris (bieten) 
wortelextract.

Fructo-oligosacchariden zijn prebiotische plantensuikers 
die niet alleen de huid hydrateren, maar als prebioticum de 
voedselbron zijn van probiotica (levende micro-organismen, 
ook wel de goede bacteriën genoemd, die essentieel zijn voor 
het microbioom van de huid). [13, 14]

Beta vulgaris (bieten) wortelextract is rijk aan polysacchariden 
die vocht naar het huidoppervlak trekken. Het is ook rijk aan 
fytonutriënten, zoals betalains, met krachtige anti-oxiderende 
eigenschappen om de huid te beschermen tegen schade 
door vrije radicalen en celvernieuwing te verbeteren. Het is 
klinisch bewezen dat het de NMF van de huid stimuleert. [15]

Hoe werkt het VITA D booster complex  
in de huid?

De synergetische werking van het VITA D booster complex 
stimuleert de productie van vitamine D receptoren (VDR's) en 
bevordert de activering en signalering daarvan. Als zodanig 
wordt de epidermale differentiatie verbeterd, inclusief de 
productie van fillagrine, wat op zijn beurt de vorming van het 
NMF verbetert voor optimale hydratatie op korte en lange 
termijn en de functie van de huidbarrière. [16] 

In-vitro onderzoeken hebben aangetoond dat het VITA 
D booster complex zowel de uiting als de activering van 
VDR kan versterken en zo de celdifferentiatie en herstel 
verbetert, evenals het celmetabolisme om huidveroudering 
te voorkomen. Verder werd geconcludeerd dat het VITA D 
booster complex vitamine D3 tekort in de huid kan tegengaan. 
[16]

#VITA D booster complex

Fructo-oligosacchariden  poeder

Rode biet (Beta vulgaris) [15]

Profilaggrine wordt geproduceerd 
in het 

stratum granulosum [2]



#VITA D booster complex

VITA D booster complex voordelen 

•	 Verbetert celdifferentiatie

•	 Verbetert het celmetabolisme

•	 Verbetert huidherstel

•	 Verbetert de hydratatie op lange en korte termijn

•	 Verbetert TEWL

•	 Verbetert de huidbarrièrefunctie

•	 Vermindert fijne lijntjes en rimpels

•	 Krachtige anti-oxidant

VITA D booster complex voordelen



#Prebiotisch complex

De haverplant [17]

Lactobacillus [21]

Het huidmicrobioom [20]

Wat is het Prebiotisch complex?

Het prebiotisce complex bestaat uit Avena Sativa (haver) 
pitextract, gefermenteerd door een zeer gespecialiseerde 
Lactobacillus stam, ook bekend als gefermenteerde haver of 
colloïdale havermout.  

Avena sativa kernelextract is rijk aan bèta-glucaan dat de huid 
verzacht, omega 3 en 6 essentiële vetzuren om de huidbarrière 
te herstellen, evenals fenolverbindingen en avenanthramides 
die anti-oxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen 
hebben. Colloïdaal havermoutextract staat bekend om zijn 
effectieve werking op een ontstoken en geïrriteerde huid zoals 
eczeem, atopische dermatitis en psoriasis. [18] 

Lactobacillus bacteriën zijn probiotica die helpen bij 
het creëren van een gebalanceerd microbioom door 
antimicrobiële peptiden te produceren die schadelijke 
bacteriën verminderen en ontstekingen minimaliseren. [22, 

23] Fermentatie is een biologisch proces waarbij complexe 
organische moleculen enzymatisch worden afgebroken tot 
eenvoudigere stoffen met behulp van micro-organismen zoals 
Lactobacillus bacteriën. Dit zorgt voor een grotere opname 
en beschikbaarheid in de huid. [25] Postbiotica vormen zich in 
de huid wanneer pre- en probiotica worden gemetaboliseerd, 
ook wel fermentatiebijproducten genoemd. Postbiotica 
omvatten aminozuren, antimicrobiële peptiden en vetzuren 
met een korte keten om schadelijke bacteriën onder controle 
te houden en de gezonde bacteriën te ondersteunen. [13, 24]  

Hoe werkt het Prebiotisch complex in de huid?

Dit is een natuurlijke actieve stof dat bestaat uit een 
gepatenteerd prebiotisch complex van gefermenteerde 
haveringrediënten. Testen hebben aangetoond dat het 
prebiotsiche complex de stabiliteit en werkzaamheid van het 
huidmicrobioom aanzienlijk verhoogt, waardoor de eerste 
verdedigingslinie van de huid verbetert. [25]

Het prebiotisch complex bevat pentapeptiden om de vorming 
van collageen te verbeteren, fosfolipiden om te herstellen en 
aminozuren om de huidbarrière in balans te houden, evenals 
anti-oxidanten voor bescherming tegen vrije radicalen en 
organische alfahydroxyzuren voor exfoliatie. [25]



#Prebiotisch complex

Studies hebben aangetoond dat colloïdale havermout pro-inflammatoire mediatoren in keratinocyten kan 
verminderen, waardoor ontstekingen wordt verminderd, terwijl andere hebben aangetoond dat colloïdale 
havermout de ceramidesynthese kan stimuleren door de expressie van genen te activeren die verband houden 
met epidermaledifferentiatie, tight junctions en lipidenregulatie in keratinocyten. [19] 

Prebiotisch complex voordelen

•	 Herstelt een verstoorde huidbarrière

•	 Brengt het huidmicrobioom in balans

•	 Maakt de huid voller

•	 Vermindert TEWL

•	 Verfijnt een ongelijkmatige huidtextuur

•	 Verstevigt de huid

•	 Verbetert de epidermale dikte

•	 Verbetert de uitstraling van de huid

•	 Creëert huidcomfort

Prebiotisch complex voordelen



#24-H moisture complex

Shea butter [26]

Avocado olie[27]

Zonnebloemzaad olie [29]

Wat is het 24-Hour Moisturising complex?

Het 24-Hour Moisturising complex bestaat uit Shea butter 
(Butyrospermum Parkii), Avocado (Persea Gratissima) 
olie, Sesam (Sesamum Indicum) zaadolie en Zonnebloem 
(Helianthus Annuus) zaadolie.  

Shea butter wordt geproduceerd door de vruchten (noten) 
van de sheaboom koud te persen om het vet eruit te halen. 
Deze bomen beginnen pas na 15-20 jaar vruchten af te 
werpen en 15-20kg fruit levert slechts 1,5kg shea butter op. 
Het is rijk aan vitamine A, E en F. Vitamine F bestaat uit omega 
3 en 6 vetzuren. [26]  

Avocado olie is niet alleen meer om te koken. Er zijn tal van 
voordelen voor de huid dankzij superieure voedingsstoffen zoals 
vitamine A, D, E, K en omega 3 (alfa-linoleenzuur), 6 (linolzuur) 
en 9 (oliezuur) vetzuren in avocado olie. Het is ook rijk aan 
eiwitten, Kalium, Mangaan, Fosfor en Lecithine. Mechanische 
extractie wordt gebruikt om de olie uit rijpe avocado's te halen 
nadat de schil en pit zijn verwijderd. [27]  

Sesamzaad wordt koud geperst om de olie eruit te halen die  
rijk is aan vetzuren (linoleenzuur, linolzuur en oliezuur, evenals 
palmitinezuur en stearinezuur), vitamine A (Retinol), D3, E 
(alfa-tocoferol), C, K evenals vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B7, 
B9 en B12. Het bevat ook mineralen zoals Kalium, Calcium, 
Fosfor, Magnesium en Ijzer, evenals sporenelementen zoals 
Jodium, Selenium, Zink en Mangaan. [28]

Zonnebloemolie wordt gewonnen uit de zaden en wordt 
voornamelijk gekweekt in Midden- en Oost-Europa, de 
Verenigde Staten en Argentinië. Zuid-Afrika, India, Turkije 
en China dragen in kleinere bijdragen bij. Het is rijk aan 
onverzadigde vetzuren, waaronder linoleenzuur, linolzuur, 
oliezuur, palmitinezuur en stearinezuur. Het bevat ook vitamine 
E (alfa-tocoferol), Carotenoïden, Lecithine, Selenium, Zink, 
Koper en Ijzer. [29] 

Sesam olie [28]



Hoe werkt het 24-Hour Moisturising complex in de huid?

Vitamine A en E in Shea butter zorgen voor een jonger uitziende huid door de huid te verstevigen, vrije radicalen 
te bestrijden en de collageensynthese te stimuleren. De combinatie van omega 3 en 6 essentiële vetzuren 
herstellen en versterken de huidbarrière en zorgen zo voor een verminderde TEWL en helpen bij een optimale 
hydratatie. Shea butter verbetert de wondgenezing en heeft schimmeldodende en antibacteriële eigenschappen. 
[26] 

De samenstelling van Avocado olie zorgt voor een diepe voeding en herstel van de huidbarrière bij een droge, 
geïrriteerde en schilferige huid, zoals eczeem en psoriasis. De ontstekingsremmende eigenschappen verlichten 
roodheid. Een klinische studie wees uit dat de omega 3 en 9 vetzuren, lecithine en eiwitten in avocado olie de 
collageensynthese stimuleren en zo fijne lijntjes en rimpels verminderen. [27] 

Sesamzaadolie is een krachtige anti-oxidant die niet alleen vrije radicalen bestrijdt, maar ook in staat is de 
veroorzaakte schade te herstellen. Het lipidegehalte zorgt voor een gemakkelijke opname en beschikbaarheid in 
de huid. Sesamzaadolie vermindert ontstekingen, verbetert het herstel van cellen, houdt de huid zacht en soepel 
en hydrateert. Het vermindert ook fijne lijntjes, rimpels en grove poriën. [28] 

Omdat zonnebloemolie rijk is aan essentiële vetzuren, wordt het gebruikt voor de plaatselijke behandeling voor 
een tekort aan essentiële vetzuren (EFAD). Het herstelt en versterkt de huidbarrière, zorgt voor een optimale 
hydratatie en vermindert TEWL. Zonnebloemzaadolie verbetert de wondgenezing en heeft krachtige anti-
oxiderende eigenschappen waar het lipideperoxidatie in celmembranen vermindert en vrije radicalen opruimt. 
Het heeft ook antimicrobiële eigenschappen. [29]

#24-H moisture complex

Het belang van een gezonde huidbarrière



24-Hour Moisturising complex voordelen

•	 Anti-oxidant

•	 Verhoogt de collageensynthese

•	 Vermindert fijne lijntjes en rimpels

•	 Herstelt en versterkt de huidbarrière

•	 Vermindert TEWL

•	 Zorgt voor optimale hydratatie

•	 Vermindert grove poriën

•	 Verbetert wondgenezing

•	 Ontstekingsremmend

•	 Verzachtend en kalmerend

•	 Antimicrobieel

•	 Antibacterieel

•	 Antischimmel
Voordelen van het 24-Hour Moisturising 

complex

#24-H moisture complex



pHformula's nieuwste innovatie: VITA D 
cream

GEBRUIKSAANWIJZING

Elke ochtend en avond aanbrengen op een schone huid.  

HOOFDINGREDIËNTEN

- Vita D booster complex

- Prebiotic complex

- 24-Hour Moisturising complex

INDICATIES

•	 Photo-ageing

•	 Vroegtijdige veroudering

•	 Acne

•	 Atopische dermatitis

•	 Psoriasis

•	 Inflammatie

•	 Verminderde barrièrefunctie

•	 Essentieel vetzuurtekort (EFAD)

#VITA D cream



VITA A cream VITA B³ cream VITA C cream VITA D cream

1.5% Retinol complex

 
24-Hour Moisturising complex

5% Niacinamide 

 
24-Hour Moisturising complex

4% Magnesium  

      Ascorbyl Phosphate

24-Hour Moisturising complex

Vita D booster complex 

Prebiotic complex

24-Hour Moisturising complex

Photo-ageing

Onzuiverheden

Acne

Photo-ageing

PIH

Acne

TEWL

Verminderde huidbarrière

Inflammatie

Photo-ageing

Verlies van stevigheid

Doffe huid

Hyperpigmentatie

TEWL

Photo-ageing

Vroegtijdige veroudering

Acne

Atopische dermatitis

Psoriasis

Verminderde huidbarrière

Inflammatie

Geavanceerd DNA-herstel Geavanceerde  

ontstekingsremmende 

werking

Geavanceerde  

anti-oxidantbescherming

Geavanceerde hydratatie 

en huidimmuniteit

Alleen 's avonds  

gebruiken 

2 – 3 keer per week 

Geleidelijk introduceren

Ochtend en avond Ochtend en avond Ochtend en avond

#Vergelijking
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