
ZELF ACTIEF HET
CHOLESTEROL
VERLAGEN

Als je een verhoogd cholesterol hebt en hier actief iets aan 
wil doen, bestel dan de gratis Cholesterol Starterskit. Deze 
kit bevat veel tips en adviezen voor een verantwoorde 
leefstijl, lekkere recepten en kortingsbonnen.

Vraag de gratis Cholesterol 
Starterskit aan bij je huisarts 
of praktijkondersteuner of 
bestel op www.becelproactiv.nl

CHOLESTEROL VERLAGEN 
IN 4 WEKEN?
Marcel en Ine bewijzen dat het kan!
Marcel (68) en Ine (55) namen deel aan ‘Zonhoven Start’ een 
initiatief om hen te helpen bij het verlagen van het cholesterol 
dankzij een gezonde voeding en leefstijl. Ze kregen professio-
nele begeleiding van lokale artsen en dietisten en gingen aan 
de slag met de Cholesterol Starterskit. Ine: “Bij de eerste 
meting was ons cholesterol licht verhoogd. Tot onze verbazing 
daalde het cholesterol bij ons allebei. En dat na amper 4 weken 
gebruik van Becel ProActiv in combinatie met een gezonde 
voeding en leefstijl.*

* Becel ProActiv bevat plantensterolen. Het is aangetoond dat 
plantensterolen het bloedcholesterol verlagen. De inname van 2,5-3 g 
plantensterolen per dag kan het cholesterol met 10 tot 12.5% verlagen 
na 2 tot 3 weken. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor 
de ontwikkeling van coronaire hartziekten. Hiervoor bestaan meerdere 
risicofactoren en de verandering van één van die factoren kan al dan 
niet een heilzaam effect hebben. Becel ProActiv is niet bedoeld voor 
mensen die hun bloedcholesterol niet onder controle moeten houden.

PERSOONLIJK VERHAAL

www.becelproactiv.nl

GRATIS STARTERSKIT

®
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Becel ProActiv bevat 
plantensterolen
Plantensterolen zitten van nature in 
plantaardige oliën, noten, zaden, 
graanproducten, groente en fruit. Maar dan wel 
in kleine hoeveelheden. Becel ProActiv bevat 
zoveel toegevoegde plantensterolen dat je met 
4 porties 2,5 - 3 gram plantensterolen 
binnenkrijgt. Je zou anders 280 wortels of 565 
tomaten moeten eten. Uiteraard blijft de 
dagelijkse aanbevolen consumptie van groente 
(200 gram) en fruit (2 stuks) belangrijk in het 
kader van een gezonde voeding.**

* De inname van 2,5-3 g plantensterolen per dag kan het cholesterol met 
10 tot 12,5% verlagen na 2 tot 3 weken. Een hoog cholesterolgehalte is 
een risicofactor voor de ontwikkeling van coronaire hartziekten. Hiervoor 
bestaan meerdere risicofactoren en de verandering van één van die 
factoren kan al dan niet een heilzaam effect hebben. Becel ProActiv 

VERLAAG HET 
CHOLESTEROL

Wat is cholesterol?
Cholesterol is een witte, vetachtige stof. Het speelt een 
belangrijke rol in het dagelijks functioneren van je lichaam. 
Je hebt het echt nodig. 

Er zijn 2 soorten cholesterol in je bloed:
•  LDL, het slechte cholesterol - haalt het cholesterol uit de lever 

en transporteert het naar de lichaamscellen. De cellen nemen 
het cholesterol op dat ze nodig hebben. Voor een gezond 
hart is het belangrijk het slechte LDL-cholesterol op een laag 
niveau te houden.

•  HDL, het goede cholesterol - haalt het overtollig cholesterol 
uit het bloed en brengt het terug naar de lever, waar het via 
onze darmen wordt afgevoerd. Dit is het cholesterol dat het 
hart gezond helpt te houden. Zorg dat het op een hoog niveau 
blijft.

Datum Datum Datum Doelstelling

Totaal cholesterol < 5.0 mmol/l

LDL-cholesterol < 2.5 mmol/l

HDL-cholesterol >/= 1.0 mmol/l voor mannen
>/= 1.2 mmol/l voor vrouwen

bevat plantensterolen. Het is aangetoond dat plantensterolen het 
bloedcholesterol verlagen. Becel ProActiv is niet bedoeld voor mensen 
die hun bloedcholesterolgehalte niet onder controle moeten houden. Het 
is van belang Becel ProActiv te gebruiken als onderdeel van een gezonde 
voeding met voldoende groente en fruit en een gezonde leefstijl.

** Becel ProActiv is niet bedoeld voor mensen die hun bloedcholesterol-
gehalte niet onder controle moeten houden. Gebruikers van cholesterol-
verlagende medicijnen dienen met hun arts te overleggen alvorens Becel 
ProActiv te gebruiken. Dit product is vanuit voedingsoogpunt mogelijk niet 
geschikt voor zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen 
onder de 5 jaar. Het is van belang Becel ProActiv te gebruiken als 
onderdeel van een gezonde voeding met voldoende groente en fruit en 
een gezonde leefstijl.

BECEL PROACTIV 
PRODUCTEN

Het verlagen van het cholesterol lijkt een hele uitdaging, maar 
met Becel ProActiv heb je een steuntje in de rug en wordt het 
heel eenvoudig.

Hoe werkt Becel ProActiv?
Alle Becel ProActiv producten bevatten toegevoegde 
plantensterolen, die kunnen helpen bij het verlagen van het 
cholesterol*. Het streven is tussen de 2,5-3 g plantensterolen 
per dag te eten. Meer dan 3 g plantensterolen dient niet 
geconsumeerd te worden.

ADVIEZEN BIJ EEN 
VERHOOGD CHOLESTEROL

Een verhoogd cholesterol in het bloed? Gelukkig kan je er 
zelf veel aan doen; opletten met wat je eet bijvoorbeeld. 
Verantwoord eten is vooral gevarieerd eten en de juiste 
keuzes maken; weinig  verzadigde vetten, meer onverzadigde 
vetten (omega 3 & 6), meer volkoren en vezelrijke producten 
en meer groente en fruit. Hieronder zie je in een notendop 
welke keuzes je het beste kunt maken. 

Wil je meer weten over gezond eten volgens de Schijf van Vijf? 
Kijk dan op www.voedingscentrum.nl

VOEDINGSMIDDEL KIES VOOR BEPERK

Brood en 
ontbijtgranen

Volkorenbrood, bruin brood, 
volkoren- of meergranen 
beschuit, volkoren knäckebröd, 
muesli, havermout, meergranen 
pap, ontbijtkoek, roggebrood, 
volkoren krentenbrood

Wit brood, cornfl akes, 
croissants, gevulde broodjes, 
zoals saucijzenbroodjes etc., 
cruesli, ontbijtgranen met 
chocolade

Melkproducten Becel ProActiv magere melkdrank 
of yoghurt drink met toegevoegde 
plantensterolen, karnemelk, 
halfvolle (koffi e)melk, magere 
yoghurt, magere vla, magere 
kwark, magere yoghurtdrink

Volle melk, vla, pudding, volle 
chocolademelk, volle yoghurt, 
volle kwark, (slag)room, crème 
fraiche, koffi emelkpoeder, 
koffi eroom, roomijs

Groenten en fruit Alle soorten groenten en fruit zijn 
goed. Varieer volop! Zowel vers, 
diepvries, in blik of pot (in water 
of eigen sap)

Groenten met saus (roomsaus, 
kaassaus, witte saus) zoals 
bloemkool, spinazie- en andijvie 
à la crème. Fruit in blik of pot 
op siroop

Vlees en 
vleesvervangers

Magere runderlappen, runder-
gehakt, biefstuk, runderrol-
lade, tartaar, ongepaneerde 
kalfs schnitzels, hamlappen, 
varkenslappen, varkensoester, 
fricandeau, varkenshaas, kip 
(zonder vel), kalkoen, wild, 
ongepaneerde vleesvervangers. 
Maximaal 3 eieren per week, 
gekookt

Braadworst, slavinken, spekjes, 
spek lappen, spareribs, 
varkensgehakt, half-om half 
gehakt, rookworst, karbonade, 
lamsvlees, gepaneerd vlees of 
vleesvervanger. Meer dan 
3 eieren per week, gebakken

Vis Eet minimaal 2 keer per week vis 
waarvan 1 keer vette vis zoals 
zalm, makreel, haring, sardines, 
heilbot

Gefrituurde vis (kibbeling, 
lekkerbekje), gepaneerde vis

Aardappelen, 
rijst en pasta

Gekookte of gepofte aard-
appelen, zilvervlies- of meer-
granen rijst, volkoren pasta, 
couscous. Peulvruchten zijn een 
goede afwisseling

Gebakken en gefrituurde 
aardappelen en frites, gewone 
pasta, witte rijst

Oliën en vetten Op brood: product met toe-
gevoegde plantensterolen, zoals 
Becel ProActiv voor op brood
In de pan: vloeibare margarine, 
vloeibare bak- en braadproducten, 
plantaardige oliën, zoals zonne-
bloemolie, olijfolie, Becel dieetolie 
En als u af en toe frituurt: vloeibaar 
frituurvet/olie

Op brood: roomboter

In de pan: roomboter, kokosvet, 
hard vet in een pakje

Bij frituren: vast frituurvet

Dranken Kraanwater, bronwater, light fris-
dranken, koffi e en thee zonder 
suiker en eventueel met een klein 
scheutje halfvolle (koffi e)melk

Vruchtensappen, gesuikerde 
frisdranken en sportdranken, 
alcoholische dranken 

280
wortels

565
tomaten

•  Beperk je inname van (ongezonde) verzadigde vetten en 
vervang deze door (goede) meervoudige onverzadigde vetten. 
Eet daarnaast voldoende groente en fruit.

•  Kom in beweging, probeer elke dag minstens 30 minuten te 
bewegen en zorg voor een gezond gewicht.

•  Voeg 3 gram plantensterolen per dag aan je dagelijkse 
voeding toe. Becel ProActiv bevat plantensterolen.*

Wat kun je doen om het 
cholesterol gehalte op peil te houden

1 portie = 10 g 3 porties = 1 flesje

OF

1 portie = 1 glas 
(250 ml)

ProActiv yoghurtdrinks

1 flesje bevat 2 g 
plantensterolen. Gebruik 
het tijdens een maaltijd. 

De yoghurtdrinks zijn 
verkrijgbaar in drie heerlijke 
smaken: original, aardbei en 

sinaasappel.

ProActiv voor op brood 

10 g (voor 2 boter-
hammen) bevat 0,75 g

plantensterolen. We 
bevelen 30 g Becel  

ProActiv voor op brood 
per dag aan.

ProActiv magere 
melkdrank

1 glas (250 ml) 
bevat 0,75 g 

plantensterolen.

HOEVEEL HEB JE NODIG 
OM HET CHOLESTEROL TE VERLAGEN?

Mix en Match 
4 porties per dag

1 flesje per dag 
+ 1 portie Becel ProActiv 

voor op brood
of melkdrank
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