
 

PERSBERICHT   

JODIUM IS BROODNODIG! 
 

Jodium is een essentieel element dat niet in ons voedingspatroon mag ontbreken. De 

belangrijkste rol van jodium in ons lichaam is het aanmaken van schildklierhormonen 

die onze stofwisseling reguleren. Een jodiumtekort kan daarom op lange termijn leiden 

tot ernstige complicaties voor de schildklier. Zwangere vrouwen die onvoldoende 

jodium binnen krijgen, realiseren zich vaak niet dat dit ook kan leiden tot 

hersenafwijkingen van hun ongeboren kind. Ook mensen die geen brood eten vanwege 

een dieet of glutenallergie, moeten oppassen voor de gevolgen van jodiumtekort.  

Bij een jodiumtekort in het lichaam zijn jodiumrijke voeding en superfoods helaas niet 

genoeg om het jodiumgehalte in het lichaam weer op een gezond niveau te brengen. Het 

is dus verstandig om bijtijds extra jodium te slikken. In zulke gevallen zijn 

jodiumsupplementen aan te bevelen! 

NATURE’S GARDEN KELP – BRON VAN JODIUM  

Kelp is een natuurlijke bron van Jodium ter ondersteuning van een normale 

hormoonproductie door de schildklier. Het is al lang bekend dat het Kelp (Blaaswier) een 

rijke bron van jodium is. Kelp verzamelt en concentreert voedingsstoffen uit zeewater. In 

Kelptabletten zitten dan ook kleine hoeveelheden van alle essentiële elementen en 

spoorelementen. Kelp heeft een positieve invloed op de spijsvertering en ondersteunt 

gewichtsverlies. Kelp draagt bij tot: 

 een normale hormoonproductie door de schildklier 
 de natuurlijke energie in het lichaam 
 een heldere geest en is goed voor de concentratie 
 de normale werking van het zenuwstelsel 
 het gezond houden van de huid. 

 
1 tablet bevat 150µg Jodium (100%ADH). 250 stuks €9,99 (niet geschikt voor zwangere 

vrouwen) http://bit.ly/1o5OLa1 

ABC PLUS BIJ ZWANGERSCHAP – GESCHIKT VOOR ZWANGERE VROUWEN  

De Tuinen ABC-Plus bij Zwangerschap bevat de belangrijkste vitaminen, mineralen en 

vetzuren tijdens de zwangerschap en gedurende de borstvoedingsperiode. ABC Plus bevat 

belangrijke vitamine voor vrouwen die zwanger willen worden, maar ook tijdens de 

zwangerschap is het van belang voor: 

 de weefselgroei 
 de groei van het ongeboren kind 
 de vorming van de placenta 

 
1 tablet bevat 75µg Jodium (50%ADH). 60 stuks €12,99 http://bit.ly/1V5P5Qa 

 



 

 

Holland & Barrett Nederland (voorheen De Tuinen B.V.) is een landelijke keten van 

gezondheidswinkels, met een unieke winkelformule die aansluit op de huidige 

maatschappelijke ontwikkeling, waarin kwaliteit van leven op een natuurlijke en 

evenwichtige manier een steeds belangrijkere plaats inneemt. Het te verkrijgen assortiment 

bestaat uit voedingssupplementen, gezonde voeding, sportvoeding, glutenvrije producten, 

supervoeding, verschillende soorten theeën, kruidensoorten en een brede range aan 

verzorgings- en relax producten. De naam De Tuinen B.V. is sinds 1 mei 2015 veranderd in 

Holland & Barrett B.V.  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:                                                                          

Holland & Barrett Nederland, afdeling Marketing & Communicatie 

Telefoonnummer: 0251 257048 

E-mail: nienkeooms@hollandandbarrett.com 
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