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Mannavital, uw terechte keuze
Net zoals gezond en gevarieerd eten, voldoende bewegen, op
tijd ontspanning nemen en op streefgewicht blijven, kunnen
voedingssupplementen bijdragen tot een goede gezondheid.
Er zijn wel enkele belangrijke voorwaarden om met
voedingssupplementen succes te boeken. Ten eerste moeten
voor een bepaald doel of klacht wel degelijk de gepaste kruiden,
vitaminen en/of mineralen ingezet worden. En vervolgens
moeten deze stoffen aangevoerd worden in de juiste kwaliteit en
in de correcte doses, conform met de wetenschappelijke studies
waarin een werkzaamheid ervan is aangetoond.
Voor het uitbouwen van het Mannavital-gamma werd niets
aan het toeval overgelaten. De supplementen worden allen
gekozen en/of samengesteld door een arts, gespecialiseerd in
kruidengeneeskunde en orthomoleculaire therapie, die de vinger
aan de pols houdt van de wetenschappelijke literatuur.
Door het selecteren van de best werkende en opneembare
ingrediënten, deze toe te dienen aan de correcte dosis
en een absolute veiligheid na te streven, bestaat het
Mannavital-gamma uit een reeks innovatieve en doeltreffende
middelen, waarop U blindelings kan vertrouwen.

Bert Verhelst,
zaakvoerder

DE BELANGRIJKSTE ENGAGEMENTEN
VAN MANNAVITAL:
࢟ wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen die op regelmatige tijdstippen een update krijgen
࢟ juiste ingrediënten van de beste kwaliteit
en aan de correcte dosis
࢟ de beste prijs/kwaliteitsverhouding
࢟ in vegetarische capsules of -tabletten
waar mogelijk

Ons CREDO:
Het is niet wat je INNEEMT
maar wat je lichaam OPNEEMT
waar het écht om gaat.
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DEZE GIDS KAN JE OP 3 MANIEREN GEBRUIKEN:
1.

2.
3.
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ofwel raadpleeg je het overzicht van de vier basisreeksen, zie hieronder, en kijk je naar welke pagina je wordt doorverwezen:
- de “PLATINUM-reeks GROEN” met één kruid van hoogwaardige kwaliteit als hoofdingrediënt (pag 16 - 39)
- de “PLATINUM-reeks ROOD” met één voedingsstof, mineraal of vitamine van hoogwaardige kwaliteit als hoofdingrediënt (pag 42 - 65)
- de groene “FYTO-reeks”, vooral combinaties van kruidenextracten (pag 68 - 89)
- de rode “ORTHO-reeks”, vooral combinaties van nutriënten (vitaminen, mineralen, ‘andere stoffen’) (pag 92 - 108)
ofwel raadpleeg je de alfabetische index (pag 5)
ofwel kan je het werkingsgebied, waarvoor je een product wenst, opzoeken aan de hand van kernwoorden in
een overzichtelijk repertorium en kijken naar welk voedingssupplement je wordt doorverwezen (pag 5 – 11)

INDELING VAN DE PRODUCTEN IN DE VIER MANNAVITAL BASISREEKSEN:
PLATINUM-REEKS FYTO

Aloe Vera Juice Platinum
Ashwagandha Platinum
Astaxanthine Platinum
Boswellia Platinum
Cat’s claw Platinum
Chlorella Platinum
Curcuma Platinum 60 v-caps
Curcuma Platinum 180 v-caps
Gember Platinum
Green Tea Platinum
Jodium Platinum
Kyolic Platinum
Maca Platinum
Mariadistel Platinum
OPC Platinum
Psyllium Platinum
Rhodiola Platinum
Saffraan Platinum
Salvestrol Platinum
Shiitake Platinum
Sojalecithine Platinum
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Collagen Platinum
IJzer Platinum
Magnesium Platinum
Melatonine Platinum
MSM Platinum V-tabletten
MSM Platinum poeder
NAC + Glutathion Platinum
Pea Platinum
Quercetine Platinum
Red Yeast Rice Platinum +
Co-enzym Q10
Silicium Platinum
Ubiquinol Platinum
Vitamine B12 Platinum
Vitamine B complex Platinum
Vitamine C Platinum
Vit C-poeder, gebufferde Platinum
Vitamine D3 Platinum drupp.
Vitamine D3 Platinum pearls
Vitamine E Platinum
Vitamine K2 Platinum
Whey Protein 94 Platinum
Zink Platinum
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FYTO-REEKS
Cranbioton
Darmoton Forte
Darmoton
Diebaton
Digest Enzyme Forte
Dormiton
D-Priton
Heparton
Immunoton Forte
Kyolic + Co-enzym Q10
Kyolic + Lecithine
Kyolic One A Day
Kyolic EPA + K2
Memoryton
Menoton
Oguton Forte
Prossaton
Tensoton Forte
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Calmiton
Gefermenteerde Rode Rijst +
Co-enzym Q10
Cartilaton
Kyo-Dophilus One Per Day
Kyo-Dophilus Multi 9
MultiTon
MSM-Gel
Osteoton Forte
RelaxoTon
Selenium All natural
Antioxidant Complex
Triomove
Ubiquinol
Vitamine C + Zink kauwtabl.
Vitamine D3 + Vitamine A Forte
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ALFABETISCHE INDELING

Aloe Vera juice Platinum
Ashwagandha Platinum
Astaxanthine Platinum
Boswellia Platinum
Calmiton
Cartilaton
Cat’s claw Platinum
Chlorella Platinum
Collagen Platinum
Cranbioton
Curcuma Platinum
Curcuma Platinum 180 v-caps
Darmoton
Darmoton Forte
Diebaton
Digest Enzyme Forte
Dormiton
D-Priton
Gefermenteerde Rode Rijst
+ Co-enzym Q10
Gember Platinum
Green Tea Platinum
Heparton
Immunoton Forte
IJzer Platinum
Jodium Platinum
Kyo-Dophilus One Per Day
Kyo-Dophilus Multi 9
Kyolic + Co-enzym Q10
Kyolic + Lecithine
Kyolic EPA + K2
Kyolic One A Day
Kyolic Platinum
Maca Platinum
Magnesium Platinum
Mariadistel Platinum
Melatonine Platinum
Memoryton
Menoton
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MSM-Gel
MSM Platinum V-tabletten
MSM Platinum poeder
MultiTon
Nac + Glutathion Platinum
Oguton Forte
OPC Platinum
Osteoton Forte
Pea Platinum
Prossaton
Psyllium Platinum
Quercetine Platinum
Red Yeast Rice Platinum
+ Co-enzym Q10
RelaxoTon
Rhodiola Platinum
Saffraan Platinum
Salvestrol Platinum
Selenium All natural
Antioxidant Complex
Shiitake Platinum
Silicium Platinum
Sojalecithine Platinum
Tensoton Forte
Triomove
Ubiquinol + Co-enzym Q10
Ubiquinol Platinum
Vitamine B12 Platinum
Vitamine B complex Platinum
Vitamine C Platinum
Vitamine C, gebufferde Platinum
Vitamine C+ Zink (kauwtabl.) Platinum
Vitamine D3 Platinum drupp.
Vitamine D3 Platinum pearls
Vitamine D3 + Vitamine A Forte
Vitamine E Platinum
Vitamine K2 Platinum
Whey Protein 94 Platinum
Zink Platinum
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WERKINGSGEBIEDEN
A



Ademen, helpt vrijer te ademen -:
Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Immunoton Forte, NAC +
Glutathion PLATINUM, Quercetine PLATINUM



Ademhalingscomfort, geeft meer -:
Immunoton Forte, NAC + Glutathion PLATINUM, Quercetine
PLATINUM



Afslanken, ondersteunt het -:
Darmoton Forte, Green Tea PLATINUM, Vegan Protein PLATINUM,
Whey Protein PLATINUM



Antioxiderende werking:
Aloe Vera PLATINUM, Ashwagandha PLATINUM, Astaxanthine PLATINUM,
Chlorella PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Gember PLATINUM, Green Tea
PLATINUM, Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lecithine,
Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM, Mariadistel PLATINUM, MultiTon, NAC
+ Glutathion PLATINUM, OPC PLATINUM, Quercetine PLATINUM,
Saffraan PLATINUM, Selenium All Natural Antioxidant Complex,
Ubiquinol PLATINUM, Vitamine C PLATINUM, Vitamine C + Zink
kauwtabletten, Vitamine E PLATINUM, Zink PLATINUM

B


Beenderen, draagt bij tot het behoud van normale -:
Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Collagen PLATINUM, Magnesium
PLATINUM, MultiTon, Osteoton Forte, Vitamine D3 PLATINUM, Vitamine
D3 + Vitamine A forte, Vitamine K2 PLATINUM, Vegan Protein PLATINUM,
Whey PROTEIN 94 PLATINUM, Zink PLATINUM



Bloedaanmaak, draagt bij tot de aanmaak van rode bloedcellen -:
Ijzer PLATINUM, MultiTon, Vitamine B COMPLEX PLATINUM, Vitamine
B12 PLATINUM



Bloeddruk, draagt bij tot het behoud van een normale -:
Kyolic EPA + K2, Kyolic + Co-enzym Q10, OPC PLATINUM, Tensoton
Forte
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Bloedvaten, draagt bij tot de gezondheid van -:
Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Gember PLATINUM, Kyolic + Coenzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lecithine, Kyolic One A Day, Kyolic
PLATINUM, OPC PLATINUM, Vitamine K2 PLATINUM



Bloedsuikerspiegel, draagt bij tot het behoud van een normale -: Chlorella
PLATINUM, Diebaton, Gember PLATINUM, Mariadistel PLATINUM, MultiTon



Co-enzym q10, gereduceerde, direct actieve bron van -:
Ubiquinol, Ubiquinol PLATINUM



Botten, draagt bij tot het behoud van normale -:
Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Collagen PLATINUM, Magnesium
PLATINUM, MultiTon, Osteoton Forte, Vitamine D3 PLATINUM, Vitamine D3
+ Vitamine A forte, Vitamine K2 PLATINUM, Vegan Protein PLATINUM, Whey
Protein 94 PLATINUM, Zink PLATINUM



Collageenaanmaak, draagt bij tot een normale -:
Collagen PLATINUM, Cartilaton, MultiTon, Silicium PLATINUM, Selenium
All Natural Antioxidant Complex, Triomove, Vitamine C PLATINUM, Vitamine
C + Zink kauwtabletten



Concentratievermogen, bevordert het -:
Ashwagandha PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Green Tea PLATINUM,
Memoryton, MultiTon, OPC PLATINUM, Relaxoton, Vitamine B12
PLATINUM



Cranberry-extract, bevat een geconcentreerd en wetenschappelijk
-onderzocht -: Cranbioton, Prossaton

Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Gember PLATINUM, Kyolic + CoEnzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lecithine, Kyolic One A Day, Kyolic
PLATINUM, NAC + Glutathion PLATINUM, OPC PLATINUM, Tensoton Forte,
Vitamine K2 PLATINUM

C


Calcium, draagt bij tot de normale opname van -:
Osteoton Forte, Vitamine D3 PLATINUM, Vitamine D3 + Vitamine A forte



Celbescherming, draagt bij tot de -:
Aloe Vera PLATINUM, Ashwagandha PLATINUM, Astaxanthine PLATINUM,
Chlorella PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Gember PLATINUM, Green Tea
PLATINUM, Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lecithine,
Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM, Mariadistel PLATINUM, MultiTon,
NAC + Glutathion PLATINUM, OPC PLATINUM, Quercetine PLATINUM,
Saffraan PLATINUM, Selenium All Natural Antioxidant Complex,
Ubiquinol PLATINUM, Vitamine C PLATINUM, Vitamine C + Zink
kauwtabletten,Vitamine E PLATINUM, Zink PLATINUM



Darmbacteriën, bron van humane, levensvatbare en wetenschappelijk
-onderzochte - : Cranbioton, Darmoton, Kyo-Dophilus One Per Day, KyoDophilus Multi 9, Psyllium PLATINUM



Celdeling, draagt bij tot een normale -:
Magnesium PLATINUM, MultiTon, Vitamine B Complex PLATINUM, Vitamine
B12 PLATINUM, Vitamine D3 PLATINUM, Vitamine D3 + Vitamine A
forte

Darmfunctie, draagt bij tot het behoud van een normale -:
Aloe Vera PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Darmoton,
Darmoton Forte, Gember PLATINUM, Heparton, Psyllium PLATINUM



Darmtransit, draagt bij tot een vlotte -:
Darmoton, Darmoton Forte, Heparton, Psyllium PLATINUM





Celregeneratie, draagt bij tot de -:
CHLORELLA PLATINUM, Mariadistel PLATINUM



Cholesterolbloedwaarden, draagt bij tot het behoud van een normale -:
Boswellia PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Darmoton, Gefermenteerde Rode
Rijst + Co-enzym Q10, Heparton, Kyolic + Co-enzym Q10, Kyolic EPA
+ K2, Kyolic + Lecithine, Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM, Mariadistel
PLATINUM, Red Yeast Rice + Co-Enzym Q10



6

Circulatie, draagt bij tot een optimale-:

D

E


Eiwitsynthese, draagt bij tot een normale -:
Collagen PLATINUM, Magnesium PLATINUM, Vegan Protein PLATINUM,
Whey Protein PLATINUM, Zink PLATINUM



Eliminatie, draagt bij tot de lichaams –:
Aloe Vera PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Darmoton, Darmoton Forte,
Heparton, Mariadistel PLATINUM, NAC + Glutathion PLATINUM,

Psyllium PLATINUM, Tensoton Forte










PLATINUM, Gember PLATINUM, D-priton, Jodium PLATINUM,
Magnesium PLATINUM, Memoryton, MultiTon, PEA PLATINUM, Relaxoton,
Rhodiola PLATINUM, Saffraan PLATINUM, Vitamine B Complex
PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM

Emotionele balans, draagt bij tot een optimale -:
Ashwagandha PLATINUM, Curcuma PLATINUM, D-priton, Memoryton,
Relaxoton, Saffraan PLATINUM, Rhodiola PLATINUM, Vitamine B complex
PLATINUM



Energie, geeft meer geestelijke en lichamelijke -:
Ashwagandha PLATINUM, Gember PLATINUM, Maca PLATINUM,
MultiTon, Relaxoton, Rhodiola PLATINUM, Vitamine B Complex
PLATINUM

Gewrichten, draagt bij tot het behoud van soepele -:
Boswellia PLATINUM, Cartilaton, Cat’s Claw PLATINUM, Collagen
PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Gember PLATINUM, MSM-gel, PEA
PLATINUM



Gezichtsvermogen, draagt bij tot het behoud van een goed -:
Oguton forte, OPC PLATINUM, Saffraan PLATINUM, Selenium + Vit a,c,e All
natural + Co-Enzym Q10, Zink PLATINUM



Glucosamine, bron van vegetarische -:
Triomove



Glucosespiegel, draagt bij tot het behoud van een normale -:
Chlorella PLATINUM, Diebaton, Gember PLATINUM, Mariadistel
PLATINUM, MultiTon

Energieleverend metabolisme, draagt bij tot een normaal -: Ashwagandha
PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Gember PLATINUM, Ijzer PLATINUM,
Jodium PLATINUM, Magnesium PLATINUM, NAC + Glutathion PLATINUM,
MultiTon, PEA Platinum, Relaxoton, Rhodiola PLATINUM, Ubiquinol
PLATINUM, Vitamine B Complex PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM
Energiepeil, verhoogt het -:
Ashwagandha PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Gember PLATINUM, Ijzer
PLATINUM, Magnesium PLATINUM, MultiTon, NAC + Glutathion PLATINUM,
Relaxoton, Rhodiola PLATINUM, Ubiquinol PLATINUM, Vitamine B
Complex PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM, Vitamine C PLATINUM
Enzymen, bron van natuurlijke en vegetarische -:
Digest-Enzyme Forte

G


Galwerking, ondersteunt de lever- en -:
Curcuma PLATINUM, Heparton, Mariadistel PLATINUM, Sojalecithine
PLATINUM



Gemoed, draagt bij tot een positief gemoed -:
Ashwagandha PLATINUM, Curcuma PLATINUM, D-priton, Memoryton,
Relaxoton, Rhodiola PLATINUM, Saffraan PLATINUM, Vitamine B Complex
PLATINUM



Geheugen, bevordert het -:
Ashwagandha PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Green Tea PLATINUM,
Memoryton, MultiTon, OPC PLATINUM, PEA PLATINUM, Relaxoton,
Rhodiola PLATINUM, Saffraan PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM



Geestelijke functie, draagt bij tot een normale -:
Ashwagandha PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Calmiton, Curcuma

H


Haren, draagt bij tot gezonde, glanzende en sterke -:
Cartilaton, Collagen PLATINUM, Silicium PLATINUM



Haren, draagt bij tot het behoud van normale -:
Cartilaton, Collagen PLATINUM, MultiTon, MSM PLATINUM, Silicium
PLATINUM, Vitamine B Complex PLATINUM, Zink PLATINUM



Hart en bloedvaten, draagt bij tot een normale werking van -:
Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Gember PLATINUM, Kyolic + CoEnzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lecithine, Kyolic One A Day, Kyolic
PLATINUM , NAC + Glutathion PLATINUM, OPC PLATINUM, Vitamine K2
PLATINUM



Huid, draagt bij tot een gladde en elastische -:
Collagen PLATINUM, Silicium PLATINUM, MSM Platinum



Huid, draagt bij tot de instandhouding van een normale -:
Collagen PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Jodium PLATINUM, MultiTon,
OPC PLATINUM, Selenium All Natural Antioxidant Complex, Silicium
PLATINUM, Vitamine B Complex PLATINUM, Vitamine C PLATINUM,
Vitamine C + Zink kauwtabletten, Vitamine E PLATINUM, Zink
PLATINUM
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Huid, helpt de – beschermen tegen UV-stralen:
Astaxanthine PLATINUM, Collagen PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Green
Tea PLATINUM, OPC PLATINUM, Saffraan PLATINUM, Vitamine C PLATINUM,
Vitamine C + Zink kauwtabletten, Vitamine E PLATINUM, OPC PLATINUM



Homocysteïne, draagt bij een normaal metabolisme van -:
Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lecithine, Kyolic One
A Day, Kyolic PLATINUM, Sojalecithine PLATINUM, Vitamine B Complex
PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM



Hormonaal evenwicht, draagt bij tot het -:
Maca PLATINUM

I


IJzer, goed opneembare vorm van -:
Chlorella PLATINUM, Ijzer PLATINUM



Immuunsysteem, draagt bij tot een normale werking van het –:
Aloe Vera PLATINUM, Ashwagandha PLATINUM, Cat’s Claw PLATINUM,
Chlorella PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Immunoton Forte, Kyolic +
Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lecithine, Kyolic One A Day, Kyolic
PLATINUM, MultiTon, NAC + Glutathion PLATINUM, PEA PLATINUM,
Quercetine PLATINUM, Selenium All Natural Antioxidant Complex,
Shiitake PLATINUM, Ubiquinol PLATINUM, Vitamine B Complex PLATINUM,
Vitamine B12 PLATINUM, Vitamine C PLATINUM, Vitamine C + Zink
kauwtabletten, Vitamine D3 PLATINUM, Vitamine D3 + Vitamine A
forte, Zink PLATINUM

J


Jodium, goed opneembare vorm van -:
Jodium PLATINUM



L


Lens en netvlies, draagt bij tot de gezondheid van -:
Oguton, OPC PLATINUM, Saffraan PLATINUM, Zink PLATINUM



Levenslust, verhoogt de – van man en vrouw:
Ashwagandha PLATINUM, Gember PLATINUM, Maca PLATINUM,
Relaxoton, Rhodiola PLATINUM



Leverfunctie, draagt bij tot het behoud van een normale - :
Curcuma PLATINUM, Heparton, Mariadistel PLATINUM, Kyolic + CoEnzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lecithine, Kyolic One A Day, Kyolic
PLATINUM, Sojalecithine PLATINUM



Luchtwegen en keel, verzacht -:
Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Immunoton Forte, Vitamine C +
Zink kauwtabletten

M


Maag, draagt bij tot de normale functie van de -:
Aloe Vera PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Digest Enzyme Forte, Gember
PLATINUM



Magnesium, goed opneembare vorm van -:
Magnesium PLATINUM, Relaxoton



Man, maakt de man meer -:
Ashwagandha PLATINUM, Gember PLATINUM, Maca PLATINUM,
Relaxoton

K
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Keel en luchtwegen, verzacht -:
Immunoton Forte, Vitamine C + Zink kauwtabletten



Koolhydraten, draagt bij tot een normaal metabolisme van -:
Diebaton, Gember PLATINUM, Zink PLATINUM

Kraakbeen, draagt bij tot een normale functie van -:
Cartilaton, Collagen PLATINUM, Triomove, Vitamine C PLATINUM,
Vitamine C + Zink kauwtabletten

N


Nachtrust, draagt bij tot een goede --:
Ashwagandha PLATINUM, Calmiton, Dormiton, Magnesium PLATINUM,
Relaxoton, Saffraan PLATINUM, Vitamine B Complex PLATINUM



Nagels, draagt bij tot sterke en mooie -:

Collagen PLATINUM, Selenium All Natural Complex, Silicium PLATINUM




Nagels, draagt bij tot het behoud van normale -:
Collagen PLATINUM, MultiTon, MSM PLATINUM, Selenium All Natural
Complex, Silicium PLATINUM, Zink PLATINUM





Rimpels, draagt bij tot de afname van fijne -:
Astaxanthine PLATINUM, Collagen PLATINUM, MSM PLATINUM,
Ubiquinol PLATINUM, OPC PLATINUM, Saffraan PLATINUM, Selenium
All Natural Antioxidant Complex, Silicium PLATINUM, Vitamine C
PLATINUM, Vitamine C + Zink kauwtabletten, Vitamine E PLATINUM



Rode bloedcellen, draagt bij tot de vorming van -:
Ijzer PLATINUM, Vitamine B complex PLATINUM, Vitamine B12
PLATINUM



Rustige houding, draagt bij tot een --:
Ashwagandha PLATINUM, Calmiton, Magnesium PLATINUM,
Memoryton, Relaxoton, Rhodiola PLATINUM, Saffraan PLATINUM,
Vitamine B Complex PLATINUM

Netvlies en lens, draagt bij tot de gezondheid van -:
Saffraan PLATINUM, Oguton forte, OPC PLATINUM, Zink PLATINUM

O


R

Ontspanning, draagt bij tot een natuurlijke -:
Ashwagandha PLATINUM, Calmiton, Dormiton, Magnesium PLATINUM,
Memoryton, Relaxoton, Rhodiola PLATINUM, Saffraan PLATINUM,
Vitamine B Complex PLATINUM
Oxidatieve stress, draagt bij tot de bescherming tegen -:
Aloe Vera PLATINUM, Ashwagandha PLATINUM, Astaxanthine PLATINUM,
Chlorella PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Gember PLATINUM, Green Tea
PLATINUM, Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lecithine, Kyolic
One A Day, Kyolic PLATINUM, Mariadistel PLATINUM, NAC + Glutathion
PLATINUM, OPC PLATINUM, Quercetine PLATINUM, Saffraan
PLATINUM, Selenium All Natural Antioxidant Complex, Ubiquinol
PLATINUM, Vitamine C PLATINUM, Vitamine C + Zink kauwtabletten,
Vitamine E PLATINUM, Zink PLATINUM



Overgang, ondersteunt tijdens de -:
Ashwagandha PLATINUM, Maca PLATINUM, Menoton, OPC PLATINUM,
Relaxoton



Overgangsverschijnselen, verlicht-:
Ashwagandha PLATINUM, Maca PLATINUM, Menoton, OPC PLATINUM,
Relaxoton

P


Plascomfort, draagt bij tot het - van de rijpere man:
Cranbioton, Prossaton, Zink PLATINUM



Positieve instelling, draagt bij tot een -:
Ashwagandha PLATINUM, Curcuma PLATINUM, D-priton, Memoryton,
Relaxoton, Rhodiola PLATINUM, Saffraan PLATINUM, Vitamine B Complex
PLATINUM

S


Salvestrolen, geconcentreerde bron van -:
Salvestrol PLATINUM



Schildklier, draagt bij tot een normale werking van de -:
Jodium PLATINUM, MultiTon



Schildklierhormoon, draagt bij tot een normale productie van -:
Jodium PLATINUM, MultiTon



Seksuele energie, draagt bij tot meer --:
Maca PLATINUM, Saffraan PLATINUM



Slaap, draagt bij tot een gezonde --:
Ashwagandha PLATINUM, Calmiton, Dormiton, Magnesium PLATINUM,
Relaxoton, Saffraan PLATINUM, Vitamine B complex PLATINUM



Soepele gewrichten, draagt bij tot behoud van -:
Boswellia PLATINUM, Cartilaton, Cat’s Claw PLATINUM, Collagen
PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Gember PLATINUM, MSM-gel, PEA
PLATINUM



Spieren, draagt bij tot het behoud van soepele -:
Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Collagen PLATINUM, Gember
PLATINUM, Magnesium PLATINUM, MultiTon, MSM-gel
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Spiermassa, draagt bij tot de groei en de instandhouding van de -:
Ashwagandha PLATINUM, Collagen PLATINUM, Vegan Protein PLATINUM,
Whey Protein 94 PLATINUM



Spijsvertering, bevordert de-:
Aloe Vera PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Darmoton,
Digest-Enzyme Forte, Gember PLATINUM, Heparton, Psyllium
PLATINUM



Stoelgang, draagt bij tot een vlotte -:
Darmoton, Darmoton Forte, Heparton, Psyllium PLATINUM



Stoelgang, draagt bij tot een zachte -:
Darmoton, Darmoton Forte, Psyllium PLATINUM



Stress, draagt bij tot de weerstand tegen tijdelijke -:
Ashwagandha PLATINUM, Calmiton, Dormiton, Kyolic + Co-Enzym
Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic + Lecithine, Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM,
Magnesium PLATINUM, Memoryton, Relaxoton, Rhodiola Platinum,
Saffraan PLATINUM, Vitamine B complex PLATINUM



Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM

Spierfunctie, draagt bij tot het behoud van een normale -:
Ashwagandha PLATINUM, Boswellia PLATINUM, Cartilaton, Curcuma
PLATINUM, Collagen PLATINUM, Gember PLATINUM, Magnesium
PLATINUM, MSM-gel, Vitamine D3 PLATINUM

U


V


Veenbessenextract, bevat een geconcentreerd en wetenschappelijk
-onderzocht -: Cranbioton, Prossaton



Veganisme, aanvulling bij een veganistische voeding -:
Chlorella PLATINUM, Ijzer PLATINUM, Jodium PLATINUM, Vitamine B
Complex PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM, Vitamine D3 PLATINUM,
Vitamine D3 + Vitamine A forte, Vitamine K2 PLATINUM, Vegan Protein
PLATINUM, Zink PLATINUM



Vermoeidheid, ondersteunt bij fysieke en mentale -:
Ashwagandha PLATINUM, Green Tea PLATINUM, Maca PLATINUM,
MultiTon, Relaxoton, Rhodiola PLATINUM



Vermoeidheid en futloosheid, draagt bij tot de vermindering -van -:
Ashwagandha PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Gember PLATINUM, Ijzer
PLATINUM, Magnesium PLATINUM, MultiTon, NAC + Glutathion PLATINUM,
Relaxoton, Rhodiola PLATINUM, Ubiquinol PLATINUM, Vitamine B
complex PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM, Vitamine C PLATINUM,
Vitamine C + Zink kauwtabletten



Vertering, bevordert de-:
Boswellia PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Darmoton, Digest- Enzyme
Forte, Gember PLATINUM, Psyllium PLATINUM



Vetten, draagt bij tot een normaal metabolisme van -:
Curcuma PLATINUM, Green Tea PLATINUM, Heparton, Mariadistel
PLATINUM, Sojalecithine PLATINUM, Vitamine B complex PLATINUM,
Zink PLATINUM



Vetten, bevordert de vertering van -:
Curcuma PLATINUM, Heparton, Mariadistel PLATINUM, Sojalecithine
PLATINUM



Vitaliteit, verhoogt de algemene -:

Suikerspiegel, draagt bij tot het behoud van een normale -:
Chlorella PLATINUM, Diebaton, Gember PLATINUM, Mariadistel PLATINUM

T
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Tanden, draagt bij tot het behoud van normale -:
Collagen PLATINUM, Magnesium PLATINUM, MultiTon, Osteoton Forte,
Vitamine D3 PLATINUM, Vitamine D3 + Vitamine A forte



Testosterongehalten in het bloed, draagt bij tot het behoud van normale -:
Ashwagandha PLATINUM, Maca PLATINUM, Prossaton, Relaxoton, Zink
PLATINUM



Transit, draagt bij tot een vlotte -:
Darmoton, Darmoton Forte, Heparton, Psyllium PLATINUM



Triglyceridengehalte, draagt bij tot het behoud van een normaal -: Darmoton,
Heparton, Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic +Lecithine,

Urinair comfort, draagt bij tot het - van de rijpere man:
Cranbioton, Prossaton, Zink PLATINUM

Ashwagandha PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Gember PLATINUM, Ijzer
PLATINUM, Magnesium PLATINUM, MultiTon, NAC + Glutathion PLATINUM,
Relaxoton, Rhodiola PLATINUM, Ubiquinol PLATINUM, Vitamine B
complex PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM, Vitamine C PLATINUM



Zenuwstelsel, draagt bij tot een normale functie van het -:
Ashwagandha PLATINUM, Calmiton, Curcuma PLATINUM, Jodium
PLATINUM, Magnesium PLATINUM, Memoryton, MultiTon, PEA PLATINUM,
Relaxoton, Rhodiola PLATINUM, Saffraan PLATINUM, Vitamine B
complex PLATINUM, Vitamine B12 PLATINUM



Zicht, draagt bij tot het behoud van een goed -:
MultiTon, Oguton Forte, OPC PLATINUM, Selenium All Natural Antioxidant
Complex, Saffraan PLATINUM, Zink PLATINUM



Zink, goed opneembare vorm van -:
D-Priton, Prossaton, Selenium All Natural Antioxidant Complex, Zink
PLATINUM, Vitamine C + Zink kauwtabletten



Zon, draagt bij tot de celbescherming van de huid in de -:
Astaxanthine PLATINUM, Collagen PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Green
Tea PLATINUM, Saffraan PLATINUM, Selenium All Natural Complex,
Vitamine E PLATINUM, OPC PLATINUM



Vruchtbaarheid, draagt bij tot een normale -:
Maca PLATINUM, MultiTon, Saffraan PLATINUM, Selenium All Natural
Antioxidant Complex, Zink PLATINUM

Zuivering, draagt bij tot de – van het organisme:
Aloe Vera PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Darmoton, Darmoton Forte,
Heparton, Mariadistel PLATINUM, NAC + Glutathion PLATINUM,
Psyllium PLATINUM, Tensoton Forte



W

Zuurstoftransport, draagt bij tot een normaal – in het lichaam:
Ijzer PLATINUM



Zwavel, goed opneembare vorm van –:
MSM PLATINUM



Zwavelbron, organische, natuurlijke - :
MSM PLATINUM



Vitaliteit, verhoogt de – van man en vrouw:
Ashwagandha PLATINUM, Gember PLATINUM, Maca PLATINUM,
Relaxoton, Rhodiola PLATINUM



Vrije radicalen, draagt bij tot de bescherming tegen -:
Aloe Vera PLATINUM, Ashwagandha PLATINUM, Astaxanthine PLATINUM,
Chlorella PLATINUM, Curcuma PLATINUM, Gember PLATINUM, Green Tea
PLATINUM, Heparton, Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic +
Lecithine, Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM, Mariadistel PLATINUM,
MultiTon, NAC + Glutathion PLATINUM, OPC PLATINUM, Saffraan
PLATINUM, Selenium All Natural Antioxidant Complex, Ubiquinol
PLATINUM, Vitamine E PLATINUM, Zink PLATINUM



Voortplanting, draagt bij tot een normale -:
Maca PLATINUM, MultiTon, Zink PLATINUM



Vrouw, maakt de vrouw meer -:
Ashwagandha PLATINUM, Gember PLATINUM, Maca PLATINUM,
Relaxoton



Z



Warmteopwellingen, verlicht-:
Maca PLATINUM, Menoton, OPC PLATINUM



Weerstand, draagt bij tot een sterke -:
Aloe Vera PLATINUM, Cat’s Claw PLATINUM, Chlorella PLATINUM, Curcuma
PLATINUM, Immunoton Forte, Kyolic + Co-Enzym Q10, Kyolic EPA + K2, Kyolic
+ Lecithine, Kyolic One A Day, Kyolic PLATINUM, MultiTon, NAC + Glutathion
PLATINUM, PEA PLATINUM, Quercetine PLATINUM, Selenium All
Natural Antioxidant Complex, Shiitake PLATINUM, Ubiquinol PLATINUM,
Vitamine B complex PLATINUM, Vitamine C PLATINUM, Vitamine C + Zink
kauwtabletten, Vitamine D3 PLATINUM, Vitamine D3 + Vitamine A
forte, Zink PLATINUM
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PLATINUM

REEKS

MONOPREPARATEN VAN ABSOLUTE TOPKWALITEIT VOOR
EEN DOELGERICHTE AANPAK:
࢟ bevatten één hoofdingrediënt
࢟ deze heeft een bewezen werking in klinische studies en/of is van een
zeer bijzondere kwaliteit en/of is gestandaardiseerd op de belangrijkste
inhoudsstof
࢟ met de best mogelijke opneembaarheid in het lichaam
࢟ met eventuele hulpingrediënten om de werking van het hoofdingrediënt
af te ronden
࢟ in vegetarische capsules of - tabletten waar mogelijk

PLATINUM

REEKS FYTO

ALOE VERA JUICE
PLATINUM

Draagt bij tot: de gezondheid van het spijsverteringsstelsel – een
normale functie van de darmen – een vlotte lichaamseliminatie.
Het sappige merg van het Aloe vera-blad bevat met verzachtende
slijmstoffen, spijsverteringsbevorderende enzymen, essentiële aminozuren,
vitaminen en mineralen, een schat aan inhoudsstoffen die bijdragen tot de
normale functie van maag en darmen. Als dit merg wordt gemalen en het
verkregen sap aan de correcte kwaliteitsvereisten voldoet, waarbij vooral
het vermijden van pasteurisatie en bewaarmiddelen vereist is en een
biologische kwaliteit vooropstaat, dan heb je een topproduct zoals ALOE
VERA JUICE PLATINUM van Mannavital. ALOE VERA JUICE PLATINUM
ondersteunt de gezondheid van het spijsverteringsstelsel en is vrij van de
buitenste lagen van het blad, die prikkelende anthranoïden bevatten.

WAAROM JE KIEST VOOR ALOE VERA JUICE
PLATINUM VAN M
 ANNAVITAL:
 is biologisch, 100 % puur en onverdund, zonder
toegevoegde suiker
 onderging geen enkele hittebehandeling, waardoor
maximaal behoud van enzymen
 bevat geen bewaarmiddelen; de conservering gebeurt
door citroenzuur en vitamine C als antioxidans
 is vrij van prikkelende en laxerende anthranoïden
 draagt het certificaat van de “International Aloe Science
Council”
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Clean
label

Ingrediënten:

› biologische Aloe vera (Echte aloë, 99,5 %)
› citroenzuur (voedingszuur)
› L-ascorbinezuur (antioxidans)

Gebruik:

30 ml (3 eetlepels) à 50 ml (5 eetlepels)
voor de maaltijden. Het sap mag eventueel
verdund worden in een half glas water.
Schudden voor gebruik.

ASHWAGANDHA
PLATINUM

Clean
label

Ontspant en verhoogt de weerstand tegen stress – verhoogt het
energiepeil en het prestatievermogen – verbetert het geheugen en
concentratievermogen – draagt bij tot een optimale emotionele
balans – helpt een jeugdig en fris uiterlijk te behouden – maakt de
man meer man en de vrouw meer vrouw.
Ashwagandha of Indiase ginseng is een wortel die vooral de
stressbestendigheid verhoogt en helpt tot rust te komen. Hierdoor komt
meer energie vrij om beter te presteren in werk en sport. Opmerkelijk is ook
de mentale boost die men krijgt met beter emotioneel functioneren en
een beter geheugen- en concentratievermogen. Tevens wordt het seksueel
functioneren ondersteund en blijft men jong van geest en lichaam.
ASHWAGANDHA PLATINUM van Mannavital bevat een biologisch
totaalextract van de wortel, dat als KSM-66® zijn werking in minstens 13
correct uitgevoerde klinische studies heeft aangetoond.

WAAROM JE KIEST VOOR ASHWAGANDHA
PLATINUM VAN M
 ANNAVITAL:
 werkzaamheid zeer breed aangetoond in wetenschappelijke
studies (KSM-66®)
 biologisch totaalextract, enkel van de wortel, zonder de
onwerkzame bovengrondse delen
 gestandaardiseerd op 5 % withanoliden
 “full spectrum” extract met alle bestanddelen in hun
natuurlijke verhouding (vnml. de alkaloïden withanine,
somniferine, tropine en de steroïde lactonen die
“withanoliden” worden genoemd)

Actieve ingrediënten
per vegetarische capsule:

› 300 mg KSM-66®: Ashwagandha
(Withania somnifera), biologisch
totaalextract van de wortel

Gebruik:

2 V-capsules per dag, één ’s morgens
en één ‘s avonds

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT
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ASTAXANTHINE
PLATINUM

Met vitamine E die bijdraagt tot de bescherming van cellen tegen
oxidatieve stress door vrije radicalen en die helpt beschermen tegen de
invloed van zonlicht en vervuiling.
Het rozerode pigment astaxanthine wordt ook wel de 'koning van de
carotenoïden' genoemd. Onder meer dankzij deze substantie kan de roze
zalm honderden kilometers stroomopwaarts zwemmen door turbulente
wateren. ASTAXANTHINE PLATINUM van Mannavital bevat met
Haemotococcus pluvialis (Bloedregenalg) een natuurlijke bron van
astaxanthine die wetenschappelijk werd onderzocht (ASTAREAL®) en die
voor een optimale celbescherming ook natuurlijke vitamine E bevat.

WAAROM JE KIEST VOOR ASTAXANTHINE
PLATINUM VAN MANNAVITAL:
 bevat per capsule 4 mg astaxanthine (ASTAREAL®)
als een concentraat van Haematococcus pluvialis; dus
geen synthetische astaxanthine en geen astaxanthine
verkregen uit een GMO-organisme
 ASTAREAL® is de wetenschappelijk best bestudeerde bron
van astaxanthine
 bevat natuurlijke vitamine E (gemengde tocoferolen) als
antioxidans
 heeft de beste prijs/kwaliteitsverhouding
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Actieve ingrediënten
per capsule:

› 40 mg Haematococcus pluvialis
(Bloedregenalg) met 4 mg
astaxanthine (ASTAREAL®)
› 6 mg vitamine E als gemengde
tocoferolen (50 % RI*, 2 capsules =
100 % RI*)

Gebruik:

1 à 2 capsules per dag
*RI = Referentie-inname

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

BOSWELLIA
PLATINUM

Draagt bij tot het behoud van gezonde en soepele gewrichten
en stevige botten – beschermt en verzacht het darmslijmvlies;
ondersteunt de gezondheid van het maagdarmstelsel – fraagt bij
tot gezonde luchtwegen, helpt vrijer ademhalen – ondersteunt de
geestelijke functie.
Dankzij een complex van boswelliazuren in zijn hars, kan boswellia (wierook)
breed in ons lichaam een verzachtende werking uitoefenen. Maar een grote
voorwaarde voor een optimale werkzaamheid van de boswelliazuren is een
verzekerde opname en een langere werkingsduur, zoals bij BOSWELLIA
PLATINUM! Alleen dan kan boswellia met succes ingezet worden om vlot
en vrij te bewegen, om de gezondheid van het darmslijmvlies te bevorderen,
om vrijer te ademen en om helder van geest te blijven.

WAAROM JE KIEST VOOR BOSWELLIA
PLATINUM VAN M
 ANNAVITAL:
 bevat het wetenschappelijk onderzochte CASPEROME®
of boswelliafytosoom, waarbij voor een optimale
opneembaarheid de boswelliazuren zijn gebonden aan
fosfatidylcholine uit zonnebloemlecithine
 de opneembaarheid van boswelliazuren is bewezen 50maal hoger dan van gewone boswelliazuren (!), duur van
de werkzaamheid van boswelliazuren houdt langer aan
 wetenschappelijk onderbouwde werking in 6 klinische
studies
 vormt een zeer sterke verzachtende synergie met
CURCUMA PLATINUM

Actieve ingrediënten per
vegetarische capsule:

› 500 mg Boswellia Fytosoom
(CASPEROME®), met 165 mg
oliehars van wierookboom en 150 mg
zonnebloemlecithine

Gebruik:

1 V-capsule per dag met een glas
water innemen, bij voorkeur bij het
ontbijt. In bijzondere omstandigheden
2 V-capsules per dag, verdeeld over
2 maaltijden. In combinatie met
CURCUMA PLATINUM: ’s morgens en
’s avonds een V-capsule CURCUMA
PLATINUM, ’s middags een V-capsule
BOSWELLIA PLATINUM.
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT
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CAT’S CLAW
PLATINUM

Clean
label

Draagt bij tot: een normale werking van het immuunsysteem – het
behoud van soepele gewrichten.
In het Amazonewoud groeit een imposante liaansoort die zich met haar op
kattennagels lijkende doornen omheen woudreuzen slingert: de katsklauw
(Uncaria t omentosa). De binnenbast van deze plant wordt al eeuwen met
succes ingezet door de lokale indianen om de weerstand te versterken
en soepel te bewegen. CAT’S CLAW PLATINUM van Mannavital is een
hoogwaardig en gestandaardiseerd extract van de correcte soort katsklauw,
dat breed inzetbaar is tegen ongunstige kiemen.

WAAROM JE KIEST VOOR CAT’S CLAW
PLATINUM VAN MANNAVITAL:
 bevat de juiste soort katsklauw: Uncaria tomentosa
(bewezendoor botanische identificatie) en niet de
minder werkzame Uncaria guianensis!
 gestandaardiseerd op 3 % totaal alkaloïdenen dit door
de HPLC-methode, niet de “flatterende” UV-methode
 heeft een hoge verhouding werkzame PAO
(Pentacyclische oxindole alkaloïden) ten opzichte van
minder actieve TOA (Tetracyclische oxindole alkaloïden);
bepaling gebeurt per lot en ligt tussen 80 en 90 % POA’s
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Actieve ingrediënten per
vegetarische capsule:

› 200 mg Katsklauwextract
(Uncaria tomentosa), ratio 15:1,
gestandaardiseerd op 3 % totaal
alkaloïden (HPLC), met een natuurlijke
hoge verhouding POA/TOA

Gebruik:

1 à 3 maal per dag 1 V-capsule

CHLORELLA
PLATINUM

Clean
label

Verhoogt het energiepeil en helpt bij tijdelijke vermoeidheid – ondersteunt de zuivering van het organisme – draagt bij tot de bescherming
van cellen tegen vrije radicalen – ondersteunt het immuunsysteem –
draagt bij tot de regeneratie van cellen – heeft een positieve invloed op
de suiker- en cholesterolspiegel.
De “groene superalg” chlorella heeft per gewichtseenheid de h
oogste
voedingswaarde in de natuur. Als ‘s werelds rijkste bron van het
reinigende chlorofyl, die tevens minimum 60 % compleet, p
 lantaardig
eiwit bevat, verder zeer rijk is aan antioxiderende carotenen en
plantaardig ijzer en ook een topbron is van nucleïnezuren, kan chlorella
niet alleen tekorten aanvullen, maar ook het organisme zuiveren,
de strijd tegen vrije radicalen aangaan en het herstel van cellen bevorderen.
De inname van CHLORELLA PLATINUM vertaalt zich dan ook onder
meer in meer energie, betere prestaties, een sterkere afweer en een betere
cholesterol- englucosewaarde. Grote voorwaarde om te genieten van de
voedingswaarde van chlorella is wel dat de harde, quasi onverteerbare
celwand gebroken is!

WAAROM JE KIEST VOOR CHLORELLA
PLATINUM VAN M
 ANNAVITAL:
 “broken cell wall”-kwaliteit: voor een maximale opname
van de voedingsstoffen werden de celwanden gebroken
zonder verlies aan voedingswaarde
 gekweekt in het zuiverste, mineraalrijke water
 gekweekt onder maximale blootstelling aan de zon
in zeer zuivere lucht

Actieve ingrediënten per
vegetarische tablet:

› 500 mg CHLORELLA (Chlorella
Bijerinck), “broken cell wall”-kwaliteit

Gebruik:

6 tot 12 V-tabletten per dag met
voldoende water innemen.
Wel de dosis gradueel opbouwen.
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CURCUMA
PLATINUM

Clean
label

Draagt bij tot soepele spieren en gewrichten – bevordert de spijsvertering
en de vertering van vetten – ondersteunt de lever- en galwerking – helpt
als antioxidans beschermen tegen vrije radicalen – draagt bij tot een
normale werking van het immuunsysteem.
Dankzij het uiterst sterke antioxidantencomplex 
“curcumine”, kan de
oranjegele curcumawortel zeer breed de g ezondheid bevorderen. Maar grote
voorwaarde voor een o ptimale werkzaamheid is een v erzekerde opname
 erkingsduur van curcumine, zoals bij CURCUMA PLATINUM!
en langere w
Alleen dan kan curcuma ingezet worden om vlot en vrij te b
 ewegen, om de

en galwegen te o ndersteunen (niet
spijsvertering te bevorderen, de levergeven bij ingeklemde galstenen), het uiterlijk fris en jeugdig te houden en de
afweer te bevorderen.

WAAROM JE KIEST VOOR CURCUMA PLATINUM
VAN MANNAVITAL:
 bevat het wetenschappelijk onderzochte MERIVA®
of curcuminefytosoom, waarbij voor een optimale
opneembaarheid curcumine is gebonden aan
fosfatidylcholine uit zonnebloemlecithine
 opneembaarheid van curcumine bewezen 29 maal
hoger dan van gewone curcumine (!), duur van de
werkzaamheid van curcumine houdt langer aan
 is het curcumapreparaat met de sterkste
wetenschappelijke onderbouwing op de markt
(30 klinische studies)
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Actieve ingrediënten per
vegetarische capsule:

› 500 mg Curcuminefytosoom (Meriva®),
gestandaardiseerd op 100 mg curcumine,
met 200 mg fosfatidylcholine uit
zonnebloemlecithine.

Gebruik:

1 à 3 maal per dag 1 V-capsule, eventuele
aanvalsdosis: 3 V-capsules per dag. Niet
gebruiken bij obstructie van de galwegen.
Raadpleeg uw arts of apotheker bij
gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

De verzachtende werking van kurkuma komt nog beter tot zijn recht in combinatie met
boswellia. Om die reden is de inname van twee capsules CURCUMA PLATINUM (’s morgens en
’s avonds) en één capsule BOSWELLIA PLATINUM (’s middags) een optimale manier om het
bewegingscomfort, de spijsvertering en de leverfunctie maximaal te ondersteunen.

CURCUMA PLATINUM,

uw terechte keuze voor een kurkumapreparaat
 Meriva® in CURCUMA PLATINUM heeft zijn werking bewezen in liefst 30 correct uitgevoerde klinische studies (gerandomiseerde,
placebogecontroleerde studies). Geen enkel kurkumapreparaat doet beter!
 Meriva® in CURCUMA PLATINUM zorgt voor een betere opname van de werkzame curcuminoïden via een totaal natuurlijk principe, ontleend
aan de Ayurveda: door kurkuma te mengen met lecithine, worden de curcuminoïden gebonden aan de lecithinecomponent “fosfatidylcholine”, die
de opname van de drie curcuminoïden (dus niet alleen van curcumine) met een factor 29 verhoogt
 Meriva® in CURCUMA PLATINUM gebruikt geen synthetische componenten of farmaceutische technieken om de curcuminoïden beter op te
nemen in “nanopartikels” zoals de detergent “polyvinylpyrrolidone” of de emulgator “polysorbaat 80” (Tween 80)
 Meriva® in CURCUMA PLATINUM bevat geen piperine of zwarte peperextract: niet alleen verhoogt dit bestanddeel met amper factor
2 à 6 veel minder de bloedspiegel van de curcuminoïden dan fosfatidylcholine (factor 29), piperine remt ook bepaalde enzymen in ons
lichaam (P-glycoprotein, CYP3A4, UGT, SULT….), waardoor tegelijk ingenomen medicijnen minder snel worden afgebroken en dus eerder tot
nevenwerkingen kunnen leiden.
 Meriva® in CURCUMA PLATINUM heeft zijn extreme veiligheid bewezen in een 18 maand durende klinische studie
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GEMBER
PLATINUM

Clean
label

Draagt bij tot: een normale functie van de maag en spijsvertering
- het behoud van een normaal glucosegehalte - soepele spieren en
gewrichten - meer energie bij vermoeidheid - het behoud van gezonde
hart- en bloedvaten - het behoud van gezonde luchtwegen - een sterke
weerstand.
De wortelstok van gember kan door zijn bijzondere inhoudsstoffen op
diverse manieren de gezondheid bevorderen. Bekend is de werking op maag
en darmen, maar ook het behoud van een normale bloedsuikerspiegel, het
bijdragen tot vlot bewegen en het bevorderen van de bloedsomloop en het
energiepeil zijn meer dan welkom. GEMBER PLATINUM van Mannavital
wordt verkregen uit biologische teelt en is van een zeer zuivere kwaliteit.

WAAROM JE KIEST VOOR GEMBER PLATINUM VAN
MANNAVITAL:
 bevat gecertificeerd biologische gember, van de allerbeste
kwaliteit, afkomstig uit Zuid-Azië
 GMO-vrij, niet bestraald, extreem zuiver qua pesticiden,
contaminanten en micro-organismen
 bevat gemalen wortelstok van de gember, onderging geen
extractie of andere bewerkingen
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Actieve ingrediënten per V-capsule:

› 500 mg BIO Gember (Zingiber
officinale), fijngemalen
wortelstokpoeder

Gebruik:

volwassenen en adolescenten: 2 à 3
capsules per dag; zwangere vrouwen:
1 à 2 capsules per dag; kinderen van
6 t.e.m. 12 jaar: 1 capsule per dag.
Of zoals voorgeschreven door een
gezondheidsprofessional.

JODIUM
PLATINUM

Clean
label

Draagt bij tot een normale productie van het schildklierhormoon en
tot de normale werking van de schildklier – draagt bij tot een normaal
energieleverend metabolisme - draagt bij tot een normale functie van
het zenuwstelsel en een normale geestelijke functie – draagt bij tot de
instandhouding van een normale huid.
Het sporenelement jodium is vooral essentieel voor een normale functie
van de schildklier met voldoende aanmaak van het schildklierhormoon.
Daardoor draagt het ook bij tot een optimaal energiemetabolisme, een
normale geestelijke functie en een gezonde huid. JODIUM PLATINUM voert
organische jodium aan, onder de vorm van een biologisch en zeer zuiver
zeewier (PureSea®): knotswier, ook duizendknoop genoemd.

Actieve ingrediënten per
vegetarische capsule:

› 415 mg BIO Knotswier, poeder
(Ascophyllum nodosum), met 225 mcg
jodium (150 % RI*)
*RI = Referentie-inname

Gebruik:

1 maal per dag 1 capsule of
zoals aangegeven door een
gezondheidsprofessional.

WAAROM JE KIEST VOOR JODIUM PLATINUM
VAN MANNAVITAL:
 bevat gecertificeerd biologisch knotswier (PureSea®)
 is extreem zuiver: gewonnen uit de propere wateren
rond de Hebriden (eilandengroep voor de westkust van
Schotland)
 is gestandaardiseerd om een gegarandeerd gehalte aan
jodium te bevatten
 de opname van deze organische jodium is bewezen in een
klinische studie
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GREEN TEA
PLATINUM

Helpt als bron van antioxidanten beschermen tegen vrije radicalen – helpt de huid beschermen tegen UV-stralen – draagt bij tot het
gezond houden van het hart – helpt de botten gezond te houden
Bevordert de verbranding van vetten – helpt op gewicht te blijven –
ondersteunt het afslanken door afname van lichaamsvet
Ondersteunt bij mentale en fysieke vermoeidheid – bevordert de alertheid en het concentratievermogen
Draagt bij tot het behoud van een normaal glucosegehalte
Draagt bij tot het natuurlijke afweervermogen.
Het bijzondere antioxidans in groene thee, epigallocatechinegallaat
of EGCG, is vele malen sterker dan de antioxidanten die we aantreffen
in groenten en fruit. Regelmatig groene thee gebruiken is dan ook
ideaal om de weefsels maximaal te beschermen tegen vrije radicalen,
meer bepaald ter hoogte van de huid, bloedvaten en botten en om helder
van geest te blijven.
Meer dan welkom is ook het positieve effect van groene thee op de
vetverbranding, wat helpt een ideaal gewicht te verkrijgen of te behouden.
Groene thee past ook in een betere levensstijl die als doel heeft de
bloedglucosespiegel beter onder controle te houden.
Wie op een intensieve manier van groene thee gebruik wil maken,
maar groene thee niet lust of zoveel mogelijk cafeïne wil beperken,
heeft aan het kwaliteitsextract GREEN TEA PLATINUM van Mannavital
het ideale voedingssupplement.
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Actieve ingrediënten per
vegetarische capsule:

› 500 mg Groene thee-extract (Camellia
sinensis), gestandaardiseerd op 60 % EGCG
(Epigallocatechinegallaat), c oncentratie 20:1;
0,3 % cafeïne.

Gebruik:

2 maal per dag 1 V-capsule

WAAROM JE KIEST VOOR GREEN TEA PLATINUM
VAN MANNAVITAL:
 is gemaakt van biologische groene thee
 werd – net zoals een thee wordt gemaakt – verkregen
door een waterige extractie, gevolgd door een sterke
concentratie
 de extractie gebeurde niet met het potentieel toxische
ethylacetaat, noch met alcohol (dat voor dit doel niet
geschikt is)
 is gestandaardiseerd om minimaal 60 % EGCG
(epigallocatechinegallaat) te bevatten
 is arm aan cafeïne (0,3 %)
 de inname van één capsule, die minstens 300 mg EGCG
aanvoert, komt overeen met het drinken van 3 à 5 tassen
groene thee (maar dan met veel minder cafeïne)

27

KYOLIC
PLATINUM

Draagt bij tot: de normale werking van het hart – de instandhouding
van een n
 ormaal cholesterol-, triglyceriden- en homocysteïnegehalte –
de instandhouding van een normale leverfunctie – de normale werking
van het immuunsysteem – de weerstand tegen tijdelijke stress en de
antioxidante bescherming van het lichaam.
Wie maximaal wil genieten van de brede gezondheidsbevorderende werking
van knoflook en dit zonder geurhinder, heeft aan KYOLIC Gefermenteerde
knoflook (Aged Garlic Extract®) het ideale voedingssupplement. Door de
inwerking op meerdere risico
factoren ineens (cholesterol, triglyceriden,
homocysteïne) is KYOLIC PLATINUM in eerste instantie een topmiddel om hart en vaten te helpen gezond houden. Daarnaast is ook de
afweerversterkende, leverondersteunende en celbeschermende werking

ervan ruim gedocumenteerd.

WAAROM JE KIEST VOOR KYOLIC PLATINUM
VAN MANNAVITAL:
 bevat biologische knoflook, 20 maand gerijpt voor een
extra sterke werking
 werking is ondersteund door meer dan 800
wetenschappelijke studies!
 volkomen reukloos, niet irriterend, vrij van nevenwerkingen
 brede en gedocumenteerde vaatbescherming
 optimale dosis van 1 g per vegetarische tablet
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Actief ingrediënt per
vegetarische tablet:

› 1000 mg Gefermenteerde knoflook
of AGED GARLIC EXTRACT®
(Allium sativum)

Gebruik:

1 tot 2 V-tabletten per dag

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

Aged Garlic Extract®

GEFERMENTEERDE OF GERIJPTE KNOFLOOK:

superieure vorm van knoflook, ondersteund door meer dan 800 klinische studies

WAT IS KYOLIC AGED GARLIC EXTRACT®?
KYOLIC Aged Garlic Extract® is gefermenteerde knoflook, die ontstaat door biologische knoflook gedurende 20 maand aan een natuurlijk en
gecontroleerd rijpingsproces te onderwerpen. Hierbij worden de harde, potentieel irriterende en geurende bestanddelen van verse knoflook
omgezet tot niet irriterende, niet geurende en vooral dieper inwerkende wateroplosbare componenten. De werking van KYOLIC Aged Garlic Extract®
is bewezen in meer dan 800 klinische studies.
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MACA

PLATINUM

Clean
label

Draagt bij tot: een hoog energiepeil (maca en vit B6) - de regulering van
de hormonale werking (vit B6) – een normale vruchtbaarheid, voortplanting en het behoud van normale testosterongehalten (zink) – een
optimale levenslust en vitaliteit van man en vrouw – een normale overgang.
Al ten tijde van de Inca’s werd het bijzondere knolgewas maca of de “Peruviaanse ginseng” ingezet om het energiepeil te verbeteren en in het bijzonder
om het vrouwelijke en mannelijke systeem te ondersteunen en rijpe mensen
vitaal te houden. Voor een maximaal effect, combineert MACA PLATINUM
twee klinisch onderzochte kwaliteitsextracten van deze maca: Maca Pure®
en Maca Tonic®. Om optimaal in te werken op zowel het mannelijke en
vrouwelijke systeem als op de vitaliteit, bevat MACA PLATINUM ook bioactieve vormen van zink en vitamine B6.

WAAROM JE KIEST VOOR MACA PLATINUM VAN
MANNAVITAL:
 maca gekweekt onder ideale, pollutievrije
omstandigheden op meer dan 4000 m hoogte in de
Peruviaanse Andes op zeer mineralenrijke bodem
 met Maca Tonic®, bijzonder extract dat vooral het
energiepeil verhoogt
 met Maca Pure®, bijzonder extract dat vooral inwerkt op
het mannelijke en vrouwelijk evenwicht
 met gecheleerde en goed opneembare zink en met
bioactieve vitamine B6
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Actieve ingrediënten per 2
vegetarische capsules:

› 660 mg Maca (Lepidium peruvianum), ratio
8:1 (Maca Tonic®)
› 300 mg Maca (Lepidium peruvianum),
gestandaardiseerd op 0,6 % macamiden en
macaënen (Maca Pure®)
› 10 mg zink o.v.v. zinkbisglycinaat
(2 caps = 100 % RI*, 3 caps = 150 % RI*)
› 1,4 mg vitamine B6 o.v.v. pyridoxal-5’-fosfaat
(2 caps = 100 % RI*, 3 caps = 150 % RI*)
*RI = Referentie-inname

Gebruik:

2 maal per dag 1 V-capsule, bij voorkeur tijdens
het ontbijt en het middagmaal. In bijzondere
omstandigheden: 3 V-capsules per dag.
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

MARIADISTEL
PLATINUM

Clean
label

Ondersteunt de leverfunctie, draagt bij tot het behoud van een
normale leverfunctie
Leverbeschermend: draagt bij tot de antioxidante bescherming van
levercellen tegen vrije radicalen (polluenten, alcohol, stress, UV…)
Bevordert de leverdetoxificatie en dus de gehele lichaamsontgifting
Ondersteunt de regeneratie van levercellen
Draagt bij tot het behoud van een normale bloedsuikerspiegel
Helpt cellen en weefsels te beschermen tegen vrije radicalen.
Mariadistel bevat met silibine in zijn zaden een zeer werkzaam antioxidans,
dat bijdraagt tot zowel de bescherming, de ontgifting als de regeneratie
van levercellen. Helaas wordt deze nuttige stof niet zo goed opgenomen.
Gelukkig kan de opname en de werkingsduur van silibine sterk verbeterd
worden door het inzetten van zonnebloemlecithine zoals in MARIADISTEL
PLATINUM. Bovendien zit in dit voedingssupplement ook nog natuurlijke
vitamine E, die de celbeschermende werking nog beter in de verf zet.

Actieve ingrediënten
per vegetarische capsule:

› 144 mg Mariadistel Fytosoom (SILIPHOS®),
met 57,6 mg silibine en 86,4 mg
zonnebloemlecithine
› 9,75 mg Vitamine E (alfatocoferolequivalenten, 82 % RI*, 4 caps = 325 % RI*),
aangeleverd door gemengde tocoferolen en
tocotriënolen; geen D,L-alfatocoferol, noch
D-alfatocoferol
*RI = Referentie-inname

Gebruik:

onderhoudsdosis: 1 à 2 V-capsules per dag,
in te nemen bij de hoofdmaaltijden met een
glas water. Intensieve dosis: 3 à 4 V-capsules
per dag, verdeeld over de hoofdmaaltijden.
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

WAAROM JE KIEST VOOR MARIADISTEL PLATINUM VAN
MANNAVITAL:
 bevat het wetenschappelijk onderzochte SILIPHOS® of mariadistelfytosoom,
waarbij voor een optimale opneembaarheid de werkzame component silibine
is gebonden aan fosfatidylcholine uit zonnebloemlecithine
 de opneembaarheid van silibine is bewezen minstens 10 maal hoger dan van
gewone silibine
 bevat natuurlijke vitamine E o.v.v. gemengde tocoferolen en tocotriënolen
voor een extra bescherming van de levercellen
 wetenschappelijk onderbouwde werking in 2 klinische studies
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OPC

PLATINUM

Clean
label

Beschermt de bloedvatwanden en ondersteunt de bloedsomloop – verbetert de microcirculatie, zoals in de hersenen - draagt bij tot
lichte en energieke benen, in geval van een zwaar en vermoeid gevoel
Verbetert het ademhalingscomfort en vermindert longinflammatie – verlicht seizoensgebonden verschijnselen
Werkt cel- en weefselbeschermend door als antioxidans vrij radicalen te neutraliseren – draagt bij tot het behoud van een gezonde
huid en soepele gewrichten– houdt uw uiterlijk jeugdig en fris
Te gebruiken bij verschijnselen van de menopauze
A condition de répondre aux normes de qualité les plus strictes, comme c’est le cas pour OPC PLATINUM, les OPC ou procyanidines oligomères issus
de l’écorce marine peuvent avoir de nombreux effets bénéfiques sur notre organisme. Ceci est principalement dû à une double action. Tout d’abord,
ils ont un effet favorable sur les parois des vaisseaux sanguins, protégeant en particulier les vaisseaux sanguins fins et stimulant leur flux sanguin.
Deuxièmement, ils ont un effet antioxydant prononcé, protégeant les cellules et les tissus des radicaux libres.
Dans l’ensemble, la prise d’OPC PLATINUM peut être utile à de nombreuses personnes. En premier lieu, il améliore la circulation sanguine dans les
vaisseaux sanguins fragiles, ce qui a pour effet de soulager les jambes lourdes et fatiguées. Un meilleur confort respiratoire, comme dans le cas des
symptômes saisonniers et de l’hypersensibilité, est également plus que bienvenu. Enfin, OPC PLATINUM vous aide à rester jeune et frais, en vous
permettant de bouger en souplesse, en ralentissant les symptômes du vieillissement prématuré et l’impact du soleil sur votre peau, et en soulageant
les symptômes de la ménopause.

WAAROM JE KIEST VOOR OPC PLATINUM VAN MANNAVITAL:
 bevat met OLIGOPIN® de allerbeste kwaliteit en een wetenschappelijk onderzocht extract van oligomere
procyaniden uit zeedenschros
 bevat min. 67 % van de “korte”, goed opneembare en dus werkzame oligomere procyaniden
 bevat min 43 % van de kortste mono- en dimeren
 is vrij van de “lange” en onwerkzame tanninnes

32

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

Actieve ingrediënten per vegetarische
capsule:

› 50 mg Zeedenschorsextract (Pinus pinaster,
OLIGOPIN®)

Gebruik:

1 (onderhoudsdosis) tot 4 (intensieve dosis)
capsules per dag, in te nemen met een glas
water, tijdens de maaltijden. In bijzondere
omstandigheden tot 6 capsules per dag.
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PSYLLIUM
PLATINUM

Met blonde psyllium die bijdraagt tot: een vlotte darmtransit – een
zachte stoelgang, in het bijzonder welkom gedurende de zwangerschap
en bij aambeien – het behoud van een gezonde darmfunctie en
normale spijsvertering – het behoud van een normale cholesterol- en
triglyceridenspiegel.
Voor een goede gezondheid zijn een regelmatige darmwerking en een
gezonde darmflora essentieel. PSYLLIUM PLATINUM geeft op beide
vlakken de juiste stimulans. Dit middel bevat in de eerste plaats fijngemalen
hulzen van blonde psyllium, een natuurlijke topbron van oplosbare vezels,
die de darmlediging bevorderen en helpen te zorgen voor een zachte
darminhoud. Voor een optimale werking bevat PSYLLIUM PLATINUM
ook wetenschappelijk onderzochte fructo-oligosacchariden (bijzondere
koolhydraten) en per dagdosis 10 miljard kiemen van de wetenschappelijk
onderzochte darmflorabacteriën van de stam Lactobacillus acidophilus La-14.

WAAROM JE KIEST VOOR PSYLLIUM PLATINUM
VAN MANNAVITAL:
 bevat oplosbare vezels uit psylliumzaadhulzen, die tot
40 maal hun gewicht in vocht kunnen binden en zo
bijdragen tot een regelmatige transit en een zachte stoelgang
 bevat wetenschappelijk onderzochte kortketenige fructooligosacchariden of oligofructose (BENEO® P95)
 bevat per dagdosis 10 miljard kiemen van de
wetenschappelijk onderzochte en humane stam
van de darmbacterie Lactobacillus acidophilus La-14
 zonder lactose, soja, tarwe en noten
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Actieve ingrediënten per 100 g:

› 80 g blonde psyllium (blond vlozaad of ispaghula;
Plantago ovata): zeer fijn gemalen zaadhulzen
› 18,75 g korte keten fructo-oligosacchariden of FOS
of oligofructose (BENEO® P95), geëxtraheerd uit
de cichoreiwortel
› 0,25 g of minimum 50 miljard levensvatbare
humane darmflorabacteriën van de stam
Lactobacillus acidophilus La-14

Gebruik:

2 maal per dag een opgehoopte eetlepel (10 g)
roeren door een glas water, vruchtensap of
groentesap en opdrinken. Bij voorkeur daarna nog
een glas water drinken. Bij gewenst effect volstaat
één opgehoopte eetlepel per dag of twee maal
een halve eetlepel.

RHODIOLA
PLATINUM

Clean
label

Geeft meer energie en is gunstig voor het uithoudingsvermogen –
werkt ontspannend en is nuttig bij kortstondige stress – zorgt voor een
positieve gemoedstoestand en meer geestelijke veerkracht – is goed
voor het geheugen en het concentratievermogen.
Rhodiola of Rozenwortel is een adaptogene plant die het aanpassingsvermogen van de mens bij ongunstige omstandigheden verhoogt. Ze is daarom
bij uitstek geschikt voor de westerse mens met een drukke baan die energiek
en ontspannen wil blijven en voor de sporter die sterk wil presteren met een
optimaal uithoudingsvermogen. Ook wanneer door een veeleisende levensstijl negatieve gedachten opduiken, men niet meer helder en geconcentreerd
voor de dag komt of als futloosheid toeslaat, kan RHODIOLA PLATINUM
een ruggensteun bieden.

WAAROM JE KIEST VOOR RHODIOLA PLATINUM
VAN MANNAVITAL:
 totaalextract van de wortel, zonder de onwerkzame
bovengrondse delen
 gestandaardiseerd om minstens 3 % rosavines en 1 %
salidroside te bevatten
 dosering en kwaliteit conform met de klinische studies die
de werkzaamheid van rhodiola onderbouwen

Actief ingrediënt
per vegetarische capsule:

› 250 mg Sedum roseum/Rhodiola rosea
(Rozenwortel), gestandaardiseerd op 3 %
rosavines en 1 % salidroside

Gebruik:

2 V-capsules per dag; in bijzondere
omstandigheden, 3 V-capsules per dag
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SAFFRAAN
PLATINUM

Clean
label

Met saffraan dat bijdraagt tot: een positieve
stemming en meer emotionele balans – een
rustige en ontspannen houding – een gezonde
slaap - een optimale celbescherming.
Op voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van het correcte deel van de
stempel en er bij analyse voldoende werkzame ingrediënten aangetoond
worden, kan saffraan heel wat betekenen voor de geestelijke gezondheid.
Deze plant zorgt voor een positief gemoed met meer harmonie in de
emoties, helpt meer ontspannen door het leven te stappen en draagt bij
tot een gezonde nachtrust. Voor een optimaal resultaat, bevat SAFFRAAN
PLATINUM ook een bijzonder meloenextract, rijk aan het sterke en
celbeschermende antioxidans Superoxide dismutase (SOD).

WAAROM JE KIEST VOOR SAFFRAAN
PLATINUM VAN MANNAVITAL:
 bevat BIO-saffraanextract van de allerhoogste, Iraanse
topkwaliteit
 dit saffraanextract is gestandaardiseerd om minstens
2 % safranal, 3 % crocine en 12 % saframotivines te
bevatten
 dit saffraanextract heeft zijn werkzaamheid in meerdere
klinische studies aangetoond (SAFR’INSIDE®)
 bevat ook BIO- meloenextract met 140 IU van het primaire
antioxidans Superoxide Dismutase (SOD) per dagdosis
 dit meloenextract heeft zijn werkzaamheid in meerdere
klinische studies aangetoond (EXTRAMEL®)
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Actieve ingrediënten per
vegetarische capsule:

› 15 mg BIO-Saffraan, stempels
(Crocus sativus, 2 % safranal,
3% crocines; SAFR’INSIDE®)
› 5 mg BIO-Meloenextract
(Cumumis melo, met 70 IU
SOD B of superoxide dismutase
B; EXTRAMEL®)

Gebruik:

2 V-capsules per dag; in
bijzondere omstandigheden,
3 V-capsules per dag
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

SALVESTROL
PLATINUM

Clean
label

Hooggedoseerd complex van salvestrolen, bittere en bijzondere
componenten, geëxtraheerd uit biologische groenten en fruit.
Door het gebruik van fungiciden en andere pesticiden en door moderne
landbouwtechnieken zijn onze reguliere landbouwgewassen arm geworden
aan bijzondere bitterstoffen, salvestrolen genaamd. Daarom is het gebruik
van biologisch geteelde gewassen warm aan te bevelen en in het bijzonder
bittere groenten en fruitsoorten, voorop alle soorten bessen. Voor een extra
aanvulling op de voeding, bestaat met SALVESTROL® PLATINUM een
hoog gedoseerd complex van salvestrolen.

Actieve ingrediënten per 2
vegetarische capsules:

› 450 mg fruitcomplex met gemengde
salvestrolen, aangeleverd door 300
mg gemengde citrusbioflavonoïden
(Citrus spp.), 75 mg druifextract (Vitis
vinifera), 75 mg pompoenextract
(Cucurbita maxima) = 4000
salvestrolpunten

Gebruik:

tweemaal daags 1 V-capsule

WAAROM JE KIEST VOOR SALVESTROL
PLATINUM VAN MANNAVITAL:
 bevat 2000 salvestrolpunten per capsule: 2 capsules
per dag met 4000 salvestrolpunten bevatten meer dan
40 maal de hoeveelheid salvestrolen uit een dagelijkse
gezonde voeding met voldoende biologische groenten
en fruit
 bevat salvestrolen afkomstig van bijzondere extracten
van citrusvruchtenschillen, duivenpitten en kabocha
pompoen
 SALVESTROL® PLATINUM werd ontwikkeld door
Prof. Dan Burke en Prof. Gary Potter, ontdekkers van
de salvestrolen
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SHIITAKE
PLATINUM

Clean
label

Helpt de natuurlijke afweer van het organisme te versterken.
Al eeuwen wordt de shiitake paddenstoel in Azië ingezet om breed
de weerstand te versterken. Als shiitake evenwel een bijzonder
fermentatieproces ondergaat, dan worden haar werkzame componenten,
de “beta-1,3/1,6-glucanen”, omgezet in kleinere en beter opneembare
“alfaglucanen”, die nog dieper kunnen inwerken. SHIITAKE PLATINUM
bevat dergelijk gefermenteerde shiitake-extract.

WAAROM JE KIEST VOOR SHIITAKE PLATINUM
VAN MANNAVITAL:
 bevat een bijzonder, via een gestandaardiseerd
fermentatieproces verkregen, extract van de zwamvlok
(het mycelium) van de shiitake paddenstoel
 door het fermentatieproces werden de
weerstandsverhogende bèta-1,3/1,6- glucanen
enzymatisch gesplitst tot alfaglucanen met een kortere
ketenlengte, een betere opneembaarheid en een diepere
inwerking
 dit gepatenteerde extract is als “AHCC®” of
“Active Hexose Correlated Compound®” het
onderwerp van meer dan 20 klinische en
100 preklinische studies

Actieve ingrediënten per
vegetarische capsule:

› 500 mg AHCC® met 230 mg
gefermenteerd extract van Shiitake
(Lentinula edodes); waarvan 10%
alfaglucanen
› 60 mg vitamine C (L-ascorbinezuur,
2 caps = 150 % RI*, 6 caps = 450 % RI*)
*RI = Referentie-inname

Gebruik:

2 V-capsules per dag, bij voorkeur bij
het ontbijt en het avondmaal, in te
nemen met een glas water. Voor een
intensieve begeleiding, de inname best
beginnen met 3 maal 2 V-capsules per
dag gedurende minstens 3 weken.
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT
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SOJALECITHINE

PLATINUM 98%, Identity Preserved
Draagt als bron van choline bij tot: een normaal metabolisme van
vetten – het behoud van een normale leverfunctie – een normaal metabolisme van homocysteïne.
In de sojakiem zit met lecithine een ideale vetemulgator. Vooral door het hoge
gehalte aan choline kan lecithine bijdragen tot een vlotte stofwisseling van
vetten zoals cholesterol en triglyceriden en tot het behoud van een normale
leverfunctie. SOJALECITHINE PLATINUM is sojalecithine van een hoogwaardige kwaliteit in een handig te gebruiken granulaat.

Actief ingrediënt per
opgehoopte eetlepel:

› 8 g sojalecithine (Glycine max), met
minimum 1,44 g fosfatidylcholine en
187 mg choline

Gebruik:

dagelijks 2 opgehoopte eetlepels
lecithinegranulaat toevoegen aan
ontbijtgranen, muesli, yoghurt, kwark,
pap, desserts, soep of sap. Lecithine
nergens in mee verwarmen, want dat
vermindert de werkzaamheid.

WAAROM JE KIEST VOOR SOJALECITHINE PLATINUM
VAN MANNAVITAL:
 bevat ID- of “identity preserved” sojalecithine
 bevat minimum 98 % lecithine, waarvan 18 à 25 %
fosfatidylcholine
 onder de vorm van een gemakkelijk te verwerken granulaat
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PLATINUM

REEKS ORTHO

COLLAGEN
PLATINUM

Draagt bij tot: de normale collageenaanmaak voor de normale functie van
de huid, van het kraakbeen en van de botten (dankzij vitamine C) – het
behoud van een normale structuur, hydratatie en elasticiteit van de huid
met een mogelijke afname van fijne rimpels – het behoud van soepele
gewrichten – het behoud van sterke botten (dankzij collageeneiwit).
De jeugdigheid, hydratatie en elasticiteit van onze huid, de souplesse van onze
gewrichten en de sterkte van onze botten, tanden, haren en nagels: ze hangen
allen voor een groot deel af van de hoeveelheid van het eiwit collageen die ze
bevatten. En die hoeveelheid neemt duidelijk af met het stijgen van de leeftijd.
COLLAGEN PLATINUM kan ons collageenkapitaal aanvullen en bevat hiertoe
een wetenschappelijk onderzocht “hydrolysaat” van viscollageen: collageen
dat door middel van enzymen in kleine, goed opneembare bouwstenen is
gesplitst en daardoor vlot wordt opgenomen. Daarnaast voert COLLAGEN
PLATINUM uiteraard ook vitamine C aan, want dit is bij uitstek de vitamine
die de collageenaanmaak bevordert.

WAAROM JE KIEST VOOR COLLAGEN PLATINUM VAN
MANNAVITAL:
 bevat gehydrolyseerde mariene collageen (viscollageen) met een
wetenschappelijk onderbouwde werking (PEPTAN F® 2000 LD): door hun
korte ketenlengte (2000 Da) worden deze collageenpeptiden zeer goed
opgenomen
 bevat met calciumascorbaat een niet-zure vorm van vitamine C om de
aanmaak van collageen te bevorderen
 is volledig neutraal van smaak en kan in om het even welke drank
opgelost worden of in een shake of smoothie verwerkt worden
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Actieve ingrediënten per
eenheidsdosis (1 maatlepel):

› 5 g gehydrolyseerde collageen van mariene
oorsprong (PEPTAN F® 2000 LD)
› 80 mg Vitamine C (100 % RI*), o.v.v.
calciumascorbaat (2 maatlepels =
200 % RI*)

Gebruik:

1 maatlepel (onderhoudsdosis) tot 2
maatlepels (intensieve aanpak) per dag,
op te lossen in een glas drank naar keuze
of te verwerken in een shake, smoothie
of yoghurt. COLLAGEN PLATINUM is
neutraal van smaak.
*RI = Referentie-inname
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

IJZER

PLATINUM

Clean
label

Draagt door ijzer en de B-vitamines foliumzuur, B6 en B12 bij tot: de
normale vorming van rode bloedcellen en tot de v
 ermindering van
vermoeidheid en moeheid – draagt door ijzer bij tot een normaal
zuurstoftransport in het 
lichaam – draagt door ijzer, 
koper en de
vitaminen B12 en C bij tot een normaal energieleverend metabolisme.
Niet alle ijzerpreparaten worden even goed verdragen. Bovendien ontberen
ze vaak andere, complementaire nutriënten die essentieel zijn voor de
optimale aanmaak van rode bloedcellen. IJZER PLATINUM houdt met
beide zaken rekening: ze bevat een “gecheleerde” ijzerbron die niet alleen
zeer goed opneembaar is, maar die ook beter wordt verdragen dan de meeste
ijzerzouten. Daarnaast bevat ze voor een maximaal effect op de vorming van
rode bloedcellen en op vermoeidheid de B-vitamines foliumzuur, B6 en B12.

WAAROM JE KIEST VOOR IJZER PLATINUM VAN
MANNAVITAL:
 bevat met ijzerbisglycinaat 20 % (FERROCHEL® van
ALBION®) “gecheleerd” ijzer, covalent gebonden aan het
aminozuur glycine, dat uitstekend wordt opgenomen
 ijzerbisglycinaat wordt goed verdragen en beïnvloedt
de opname van andere mineralen niet negatief
 de werking van FERROCHEL® is wetenschappelijk
onderbouwd
 bevat voor een optimale aanmaak van rode bloedcellen
een synergie met actieve vormen van vitamines B,
vitamine C en koper

Actieve ingrediënten per
vegetarische capsule:

› 140 mg ijzerbisglycinaat 20 % (FERROCHEL® van
ALBION®) met 28 mg elementair ijzer (200 % RI*)
› 180 mg vitamine C (L-ascorbinezuur, 225 % RI*)
› 4,8 mg vitamine B2 (riboflavine, 343 % RI*)
› 6 mg vitamine B6 (als pyridoxal-5’-fosfaat, 429 % RI*)
› 400 mcg foliumzuur (vit B9/B11/M, als
5-methyltetrahydrofolaat, 200 % RI*)
› 3 mcg vitamine B12 (als methylcobalamine, 120 % RI*)
› 1,65 mg koper (o.v.v. kopergluconaat, 165 % RI*)

Gebruik:

1 V-capsule per dag (eventuele aanvalsdosis: 2 caps/dag)
*RI = Referentie-inname
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT
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MAGNESIUM
PLATINUM

Clean
label

Draagt bij tot: een goede energieproductie – minder vermoeidheid en futloosheid – een normale spierfunctie – een rustige houding en een normale geestelijke functie – normale zenuwfuncties – het behoud van
normale beenderen en tanden.
Het mineraal magnesium vervult een centrale functie in ons lichaam en heel wat mensen kunnen, onder meer voor
een normale spierfunctie, een ontspannen houding en voor meer energie, een aanvulling gebruiken. Zeker bij een
westerse levensstijl met een geraffineerde voeding en het moeten presteren onder druk. Belangrijk hierbij is niet
alleen dat de magnesiumbron zeer goed wordt opgenomen, het is ook wenselijk dat ze de opname van andere
mineralen niet afremt. MAGNESIUM PLATINUM voldoet volledig aan deze voorwaarden.

WAAROM JE KIEST VOOR MAGNESIUM PLATINUM VAN MANNAVITAL:
 bevat met magnesiumbisglycinaat 10 % “gecheleerde” magnesium, covalent gebonden aan het
aminozuur glycine
 zorgt voor een snellere opname en hogere spiegel van magnesium; tot 5 maal beter opneembaar dan
magnesiumoxide
 bevat geen magnesiumzouten en is vrij van magnesiumoxide, in tegenstelling tot de
magnesiumbisglycinaat 18 %
 ze beïnvloedt de opname van calcium niet negatief (er moet dus geen calcium bij)
 bevat eveneens vitamine B6 (in zijn direct werkzame vorm), voor een betere opname en werking van
magnesium
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WAAROM DE WESTERSE
MENS VAAK EEN
MAGNESIUMGEBREK
VERTOOND :
• bij de raffinage van volle
granen tot witmeelproducten
gaat 80% van het
magnesiumgehalte verloren;
suiker ‘rooft’ magnesium in het
lichaam.
• de landbouwgronden zijn
armer aan magnesium dan
enkele decennia geleden.
• stress, spanningen en
intensieve inspanningen
verhogen het
magnesiumgebruik.
• de magnesiumspiegel wordt
door bepaalde medicijnen
verlaagd (maagzuurremmers,
vochtafdrijvers, cortisone,…)

Actieve ingrediënten
per vegetarische tablet:

› 1000 mg magnesiumbisglycinaat 10 %
(100 mg elementair magnesium, 27 % RI*)
› 1,5 mg vitamine B6
(o.v.v. pyridoxal-5’-fosfaat, 107 % RI*)

Gebruik:

1 à 4 maal per dag 1 V-tablet
*RI = Referentie-inname
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MELATONINE
PLATINUM

Clean
label

Draagt door vitamine B6 bij tot: een normale functie van het zenuwstelsel – een normale geestelijke functie – een normaal energieleverend
metabolisme.
Melatonine is een kleine hormoontje dat we van nature zelf aanmaken als het begint te schemeren. De lichaamseigen aanmaak
van melatonine kan ’s avonds aangevuld worden met MELATONINE PLATINUM, natuuridentieke melatonine die voor een
optimale opname in een smelttablet wordt aangevoerd. Voor een optimaal effect op de geestelijke functie en ter ontspanning is aan deze
melatonine de actieve vorm van vitamine B6 toegevoegd.

WAAROM JE KIEST VOOR MELATONINE
PLATINUM VAN M
 ANNAVITAL:
 wordt aangeleverd in een handige en optimaal
opneembare smelttablet
 bevat natuuridentieke melatonine
 bevat voor een beter effect vitamine B6 en dit onder zijn
directe actieve en goed opneembare vorm (pyridoxal-5’fosfaat)
 bevat rode biet als natuurlijke kleurstof, bosbessenaroma
als natuurlijke smaakstof en xylitol en mannitol als
natuurlijke zoetstoffen

Actieve ingrediënten
per vegetarische smelttablet:

› 0,29 mg melatonine
› 1,5 mg vitamine B6
(o.v.v. pyridoxal-5’-fosfaat, 107 % RI*)

Gebruik:

1 V-smelttablet per dag, bij voorkeur
onder de tong laten smelten, een half
uur tot kort voor het slapengaan.
*RI = Referentie-inname
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MSM

PLATINUM V-TABLETTEN

Clean
label

MSM of methylsulfonylmethaan is een natuurlijke en organische
zwavelverbinding, zoals die in de dagelijkse voeding voorkomt.
Verwerken, verhitten, langdurig opslaan en koelen van voedingsmiddelen kan het gehalte aan zwavel doen afnemen.
Met MSM PLATINUM in V-tabletten kan het zwavelgehalte in het lichaam
aangevuld worden op een natuurlijke manier. MSM PLATINUM in V-tabletten bevat met OptiMSM® een uitstekende, wetenschappelijk onderzochte
kwaliteit.

Actief ingrediënt per vegetarische tablet:
› 1000 mg Methylsulfonylmethaan of MSM
(OptiMSM®)

Gebruik:

1 à 4 V-tabletten/dag bij de maaltijden.
Best de dosis geleidelijk opvoeren.
De dosis mag probleemloos verhoogd worden
tot 8 V-tabletten/dag.
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

Zwavel is een belangrijk opbouwend mineraal van kraakbeen, pezen, ligamenten, botten, haren, huid en tanden.

WAAROM JE KIEST VOOR MSM PLATINUM IN
V-TABLETTEN VAN MANNAVITAL:
 bevat wetenschappelijk onderzochte MSM of
methylsulfonylmethaan van een uitstekende kwaliteit:
OptiMSM®.
 OptiMSM® is een natuurlijke, organische zwavelbron
en is de puurste, door destillatie verkregen vorm van MSM
 MSM is een organische vorm van zwavel die goed wordt
opgenomen en die de opname van andere mineralen niet
negatief beïnvloedt
 is MSM met de beste prijs/kwaliteit verhouding
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MSM

PLATINUM POEDER
MSM of methylsulfonylmethaan is een natuurlijke en organische
zwavelverbinding, zoals die in de dagelijkse voeding voorkomt.
Verwerken, verhitten, langdurig opslaan en koelen van voedings
middelen kan het gehalte aan zwavel doen afnemen.

Actief ingrediënt:

Met MSM PLATINUM poeder kan het zwavelgehalte in het 
lichaam
aangevuld worden op een natuurlijke manier.

Gebruik:

Zwavel is een belangrijk opbouwend mineraal van kraakbeen, pezen,
ligamenten, botten, haren, huid en tanden.

› methylsulfonylmethaan of MSM,
onder de vorm van kristallijn poeder
MSM-poeder oplossen in water, vruchtensap
of om het even welke niet-alcoholische drank.
Naargelang de individuele behoefte 2 tot 8 g
per dag innemen, verdeeld over twee à drie
doses (een afgestreken koffielepel bevat zo’n
2 gram). De dosis best geleidelijk opbouwen
over een aantal dagen; vb. opvoeren met
2 gram per dag.

WAAROM JE KIEST VOOR MSM PLATINUM POEDER
VAN MANNAVITAL:
 bevat MSM of methylsulfonylmethaan van een uitstekende
kwaliteit
 is MSM met de beste prijs/kwaliteit verhouding
 is een organische vorm van zwavel die goed wordt opgenomen
en die de opname van andere mineralen niet negatief beïnvloedt
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NAC+GLUTATHION
PLATINUM

Clean
label

Helpt beschermen tegen vrije radicalen – versterkt de weerstand –
ondersteunt de lichaamszuivering – geeft meer energie – houdt uw
uiterlijk fris en jeugdig – helpt vrij te ademen.
Glutathion is een stof die de mens van nature aanmaakt en die onmisbaar
is voor de functie en de bescherming van alle lichaamscellen, voor een
sterke weerstand en voor een optimale ontgifting. NAC + GLUTATHION
PLATINUM van Mannavital is een ideaal voedingssupplement om de
glutathionvoorraad in het lichaam op peil te houden of te brengen. NAC +
GLUTATHION PLATINUM combineert hiervoor N-Acetylcysteïne (NAC), een
precursor waarvan het lichaam vlot glutathion aanmaakt, met glutathion
zelf. Deze laatste wordt aangeleverd in zijn gereduceerde of direct actieve
vorm en de goede opneembaarheid ervan is wetenschappelijk onderbouwd
(Setria®).
Actieve ingrediënten per V-capsule:

WAAROM JE KIEST VOOR NAC + GLUTATHION
PLATINUM VAN MANNAVITAL:
 bevat pure en zuivere N-acetylcysteïne, die goed
opneembaar is en waarvan het lichaam vlot glutathion
kan aanmaken
 voert ook direct glutathion aan: meer bepaald
“gereduceerde” L-glutathion die direct werkzaam is als
celbeschermend antioxidans
 van deze gereduceerde glutathion is aangetoond dat ze
de glutathionspiegel significant verhoogt (Setria®)

› 299 mg N-acetylcysteïne (NAC)
› 250 mg Glutathion, gereduceerde (Setria®)

Gebruik:

1 maal per dag 1 capsule of
zoals voorgeschreven door een
gezondheidsprofessional.

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT
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PEA

PLATINUM
Draagt bij tot: een normale werking van het zenuwstelsel (door vit B1B2-B3-B6-B12-biotine) – een normale geestelijke functie (door vit B1B3-B6-B9-B12-biotine) – de normale werking van het immuunsysteem
(door vit B6-B9-B12) – het energieleverend metabolisme (door vit B1B2-B3-B5-B12-biotine).
PEA of palmitoylethanolamide is een stof die de mens van nature aanmaakt
bij belastende omstandigheden en die ook in de natuur voorkomt in sojakiemen, pindanoten en eidooier. De lichaamseigen hoeveelheid PEA kan via
een voedingssupplement verhoogd worden en in het bijzonder in combinatie
met het vitamine B-complex kan hierdoor het zenuwstelsel ondersteund
worden. PEA PLATINUM bevat niet alleen een uitzonderlijk goed opneembare vorm van palmitoylethanolamide (LEVAGEN+TM), de vitamines B erin
worden bovendien aangevoerd in hun bioactieve vorm en in een werkzame
dosis.

WAAROM JE KIEST VOOR PEA PLATINUM VAN
MANNAVITAL:
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 bevat PEA van de allerbeste kwaliteit (LEVAGEN+TM)
 door een bijzonder en natuurlijk afgiftesysteem
(Lipisperse®), wordt deze PEA 1,8 maal beter opgenomen
dan gewone PEA
 bevat voor een optimale werking ook het volledige
complex van de B-vitamines en dit in hun bioactieve,
werkzame vormen
 elk van deze B-vitamines wordt aangevoerd aan 200 %
van de referentie-inname (Aanbevolen Dagelijkse
Hoeveelheid)

Actieve ingrediënten per
3 vegetarische capsules:

› 810 mg Palmitoylethanolamide + 90 mg LipiSperse®
(Levagen+TM)
› 2,2 mg vit B1 (thiaminehydrochloride, 200 % RI)
› 2,8 mg vit B2 (natrium riboflavine-5’-fosfaat, 200 %
RI)
› 32 mg vit B3 (nicotinamide, 200 % RI)
› 12 mg vit B5 (calcium-D-pantothenaat, 200 % RI)
› 2,8 mg vit B6 (pyridoxal-5’-fosfaat, 200 % RI)
› 400 mcg foliumzuur/vit B9 (5-methyltetrahydrofolaat,
200 % RI)
› 50 mcg vitamine B12 (methylcobalamine, 200 % RI)

Gebruik:

Intensieve dosis: 3 V-capsules per dag, met een glas water,
verspreid over de hoofdmaaltijden.
Onderhoudsdosis: 2 V-capsules per dag.
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

QUERCETINE
PLATINUM

Ondersteunt de normale werking van het immuunsysteem (vit
C) – versterkt de weerstand – helpt vrijer te ademen – verlicht
seizoensgebonden ongemakken – verbetert het uithoudingsvermogen
– draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme en tot
de vermindering van vermoeidheid (vit C) – helpt cellen en weefsels
beschermen tegen oxidatieve stress (vit C) – helpt jeugdig en fris te blijven.
Quercetine is een bijzondere stof uit de natuur die wel eens de “koningin der
bioflavonoïden” wordt genoemd en die bijdraagt tot de gunstige werking
van vlierbessen, cranberries, rode ui, boerenkool, groene thee en appels.
Door combinatie van zeer goed opneembare quercetine uit de honingboom
met vitamine C, wordt QUERCETINE PLATINUM een optimaal middel voor
een sterkere weerstand, om vrijer te ademen in de lente, om betere sportprestaties te leveren en langer jong te blijven.

Actieve ingrediënten per V-caps:

› 250 mg Quercetinefytosoom (Quercefit®),
gestandaardiseerd op 100 mg quercetine,
met 150 mg fosfatidylcholine uit
zonnebloemlecithine
› 73,5 mg lipsomale vitamine C, met 50 mg
vitamine C (63 % RI*, 3 caps = 188 % RI )

Gebruik :

2 capsules per dag. Intensieve dosis: 3
capsules per dag.
*RI = Referentie-inname

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

WAAROM JE KIEST VOOR QUERCETINE PLATINUM
VAN MANNAVITAL:

 bevat het wetenschappelijk onderzochte QUERCEFIT®
of quercetinefytosoom, dat door binding met
zonnebloemlecithine 11 maal beter oplosbaar is in de darmen
en dat leidt tot 20 maal hogere bloedspiegels van quercetine
in vergelijking met gewone quercetine
 bevat vitamine C onder de vorm van liposomale vitamine C,
die 20 % beter opneembaar is dan gewone vitamine C
 de betere opname en de werking van QUERCEFIT is
wetenschappelijk onderbouwd door 4 klinische studies
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RED YEAST RICE

PLATINUM + CO-ENZYM Q10
Draagt bij tot het behoud van normale cholesterolbloedwaarden
(10 mg monacoline K/dagdosis).
Voor een goede gezondheid van onze vaten is het w
enselijk het
cholesterolgehalte zo goed mogelijk te beheersen. Naast een gezonde en
gevarieerde voeding met voldoende vezels en naast voldoende beweging,
kan het natuurlijke fermentatieproduct ‘gefermenteerde rode rijst’ of “Red
Yeast Rice” ons hierbij op een veilige manier helpen. RED YEAST RICE
PLATINUM + co-enzym Q10 is de allerbeste k waliteit van gefermenteerde
rode rijst, die voor een absoluut veilig gebruik en een optimaal effect ook het
natuurlijk fermentatieproduct co-enzym Q10 bevat.

WAAROM JE KIEST VOOR RED YEAST RICE
PLATINUM + CO-ENZYM Q10 VAN MANNAVITAL:
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 verkregen door een traditioneel (!) fermentatieproces
uit biologische rode rijst, met behulp van Monascus
purpureus: is dus geen extract!
 bevat per 2 capsules 10 mg monacoline K, voor een
optimale beheersing van de cholesterolwaarde (vereiste
van EFSA)
 bevat per capsule 50 mg co-enzym Q10 (ubiquinone)
voor een optimaal effect en absoluut veilige
toepasbaarheid
 voldoet aan de normen voor de toxische
schimmelproducten citrinine en alflatoxine B
 bevat geen toegevoegde synthetische lovastatine
 veiligheid en werking erkend door EFSA
(Europese Voedselagentschap)

Actieve ingrediënten per
vegetarische capsule:

› 313 mg Biologische Gefermenteerde
Rode Rijst (Monascus purpureus),
gestandaardiseerd op 1,6 % m
 onacoline K
› 50 mg co-enzym Q10 (Ubiquinone)

Gebruik:

2 maal daags een V-capsule

SILICIUM
PLATINUM

Draagt bij tot gezonde en glanzende haren, mooie en sterke nagels en
een gladde en elastische huid.
Silicium is een sporenelement dat een cruciale rol speelt in de aanmaak
van gezonde bindweefsels overal in ons lichaam. H
 elaas worden vele vormen van silicium niet goed opgenomen en zijn ze dus amper werkzaam.
SILICIUM PLATINUM bevat met 
choline-gestabiliseerd orthosiliciumzuur een bijzondere, biologisch actieve en wetenschappelijke onderzochte
vorm van silicium, die als een echte ‘collageenpromotor’ zorgt voor de
afname van fijne rimpels, voor gezonde haren en stevige nagels.
Met verbeterde smaak: bosbessenextract

WAAROM JE KIEST VOOR SILICIUM PLATINUM
VAN MANNAVITAL:
 bevat met choline-gestabiliseerd orthosiliciumzuur
(CH-OSA®) een stabiele en zeer goed opneembare vorm
van silicium
 werking van CH-OSA® is aangetoond in
wetenschappelijke studies: meer elasticiteit van de
huid en minder fijne rimpels, dikker haar met meer
elasticiteit en grotere treksterkte, minder afbreken en
inscheuren van nagels

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

Actief ingrediënt:

› Choline-gestabiliseerd
orthosiliciumzuur (ch-OSA®)

Gebruik:

5 druppels, tweemaal per dag
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UBIQUINOL
PLATINUM

Met vitamine C en selenium die bijdragen bij tot de bescherming van
cellen tegen oxidatieve stress en tot de normale werking van het immuun
systeem – met vitamine C die bijdraagt tot bij tot een normaal energieleverend m
 etabolisme en tot de vermindering van vermoeidheid – met
selenium dat bijdraagt tot een normale aanmaak van spermacellen.
Ubiquinol is de meest logische keuze van co-enzym Q10 als voedings
supplement: niet alleen is dit de gereduceerde, direct actieve vorm van
co-enzym Q10, ze wordt ook beter opgenomen dan ubiquinone. Voor een
optimaal effect in de energieproductie, in de celbescherming tegen vrije
radicalen en voor de weerstand, bevat UBIQUINOL PLATINUM een s ynergie
van ubiquinol met het mineraal selenium en met vitamine C. Voor de beste
werking wordt selenium trouwens aangevoerd onder de vorm van de goed
opneembare seleniumgist en vitamine C onder zijn vetoplosbare vorm.

WAAROM JE KIEST VOOR UBIQUINOL
PLATINUM VAN M
 ANNAVITAL:
 bevat per capsule liefst 100 mg ubiquinol (KANEKA®),
verkregen door een natuurlijk fermentatieproces
 bevat de wetenschappelijk bestudeerde synergie coenzym Q10 en selenium
 bevat organische, goed opneembare selenium
(seleniumgist)
 bevat de vetoplosbare vorm van vitamine C
(ascorbylpalmitaat)
 heeft de beste prijs/kwaliteitsverhouding
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Actieve ingrediënten
per capsule:

› 100 mg Ubiquinol of gereduceerd
co-enzym Q10 (KANEKA®)
› 50 mcg Selenium o.v.v. seleniumgist
0,2 % (91 % RI*)
› 90 mg Vitamine C o.v.v.
ascorbylpalmitaat C (122,5 % RI*)

Gebruik:

1 à 2 capsules per dag
*RI = Referentie-inname
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

VITAMINE B12
PLATINUM

Clean
label

Draagt bij tot: de normale vorming van rode bloedcellen – de vermindering van vermoeidheid en moeheid – een normale psychologische
functie en (enkel door vitamine B12) tot een normale functie van het
zenuwstelsel – een normaal metabolisme van homocysteïne – een
normale werking van het immuunsysteem.
Een streng vegetarisch dieet, intensieve arbeid en sporten, een mindere
maagwerking, het verouderingsproces… kunnen in sommige gevallen tot een
gebrek aan vitamine B12 leiden. Dergelijk tekort kan door VITAMINE B12
PLATINUM aangevuld worden. Deze smelttablet (bij voorkeur onder de
tong te smelten) bevat liefst 1000 mcg actieve vitamine B12, die voor een
optimale werking is vergezeld van dat andere belangrijke B-vitamine, foliumzuur, en dit eveneens onder een direct actieve vorm.

Actieve ingrediënten per
vegetarische smelttablet:

› 1000 mcg vitamine B12 o.v.v.
methylcobalamine (= 40.000 % RI*)
› 200 mcg foliumzuur aangevoerd door
400 mcg 5-methyltetrahydrofolaat
glucosaminezout (= 100 % RI*)

Gebruik:

1 V-tablet per dag, bij voorkeur laten
smelten onder de tong.
*RI = Referentie-inname

WAAROM JE KIEST VOOR VITAMINE B12 PLATINUM
VAN MANNAVITAL:
 bevat liefst 1000 mcg vitamine B12 per tablet en dit in
de uitstekend opneembare en direct werkzame vorm
“methylcobalamine”
 bevat voor een optimale synergetische werking ook foliumzuur
en dit onder de uitstekend opneembare en direct werkzame vorm
“5-methyl-tetrahydrofolaat glucosaminezout”
 bevat geen geraffineerde suiker; gezoet met de suikeralcoholen
erythritol en xylitol
 bevat rode bietensap als kleurstof en een natuurlijk kersenaroma
 bevat enkel plantaardige ingrediënten (vegan)
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VITAMINE B COMPLEX
PLATINUM

Draagt bij tot:
het energieleverend metabolisme (B1-B2-B3-B5-B12-biotine)
de afname van vermoeidheid en futloosheid (B2-B3-B5-B6-B9-B12)
een normale geestelijke functie (B1-B3-B6-B9-B12-biotine)
een normale werking van het zenuwstelsel (B1-B2-B3-B6-B12-biotine)
het behoud van een normale huid en normale slijmvliezen (B2-B3-biotine)
het behoud van een normaal homocysteïnegehalte (B6-B9-B12)
een normale aanmaak van rode bloedcellen (B2-B6-B9-B12)
een normale werking van het immuunsysteem (B6-B9-B12)
een normaal celdelingsproces (B9-B12)
het behoud van normaal haar (biotine)
een normaal metabolisme van vet (choline).
Het vitamine B-complex is een groep van levensnoodzakelijke stoffen die –
heel vaak in synergie – diverse belangrijke lichaamsfuncties vervullen. Vooral voor het omgaan met alledaagse stress, alsook om over een adequaat
energiepeil te beschikken en om de huid, haren en slijmvliezen gezond te
houden, kan een aanvulling van een vitamine B-complex aangewezen zijn.
VITAMINE B COMPLEX PLATINUM van Mannavital heeft twee
uitzonderlijke troeven: niet alleen worden de B-vitaminen in hun
direct werkzame en goed opneembare vormen aangeboden, ze
worden ook in een zeer adequate (en veilige) dosis aangevoerd.
Bovendien zorgt de basis van biergist nog voor de aanvoer van cofactoren
die de B-vitaminen in hun opname en werking ondersteunen.
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Clean
label

Actieve ingrediënten per vegetarische capsule:

› 50 mg vitamine B1 (4545 % RI*): waarvan 5 mg thiaminepyrofosfaat en 45 mg
thiaminehydrochloride
› 50 mg vitamine B2 (3571 % RI*): als riboflavine-5-fosfaat (geen riboflavine)
› 50 vitamine B3 (313 % RI*): als niacinamide
› 50 vitamine B5 (833 % RI*): als calcium-D-panthothenaat
› 6 mg vitamine B6 (428 % RI*): als pyridoxal-5’-fosfaat (geen pyridoxinehydrochloride)
› 500 mcg vitamine B9/B11/M/foliumzuur (250 % RI*): o.v.v. calcium-5methyltetrahydrofolaat of 5-MTHF (geen foliumzuur, noch folaat)
› 50 mcg vitamine B12 (2000 RI*) , o.v.v. 50 % methylcobalamine en 50 %
adenosylcobalamine (geen cyanocobalamine)
› 500 mcg D-biotine (1000 % RI*)
› 50 mg choline ovv cholinebitartraat
› 50 mg inositol
› 15 mg PABA (para-aminobenzoëzuur)
› 147 mg Biergist

Gebruik:

1 V-capsule per dag, met een glas water bij een hoofdmaaltijd,
onderhoudsdosis: 1 V-capsule om de twee à 3 dagen.
*RI = Referentie-inname

WAAROM JE KIEST VOOR VITAMINE B COMPLEX
PLATINUM VAN MANNAVITAL:
 het bevat alle B-vitaminen in een goed opneembare en vooral
direct werkzame vorm, waardoor het lichaam ontlast wordt en
niet zelf de omzettingen moet doen vanuit synthetische vormen
van B-vitaminen
 het voert ook de stoffen aan die niet officieel tot de B-vitamines
gerekend worden, maar die omwille van de synergie wel thuis
horen in een B-complex: biotine, choline, inositol en paraaminobenzoëzuur (PABA).
 de B-vitamines zitten verwerkt in een basis van biergist, zelf
een bron van B-vitamines, maar vooral van cofactoren van
B-vitamines, die de opname en de werking ervan verhogen
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VITAMINE C
PLATINUM

Clean
label

Draagt bij tot: een normale werking van het immuunsysteem, ook
tijdens en na zware inspanningen – de bescherming van cellen tegen
oxidatieve stress – de normale collageenvorming voor de normale
werking van bloedvaten, botten, kraakbeen, tanden, tandvlees en
huid – het normaal energieleverend metabolisme – de vermindering
van vermoeidheid en futloosheid – een normale werking van het
zenuwstelsel – een normale geestelijke functie.
Iedereen weet dat vitamine C bijdraagt tot een sterke weerstand. Maar
daarnaast vervult deze vitamine nog veel essentiële functies, waarbij vooral
de celbescherming tegen vrije radicalen, de normale aanmaak van alle
bindweefsels, de rol in de energiestofwisseling en de bestendigheid tegen stress
cruciaal zijn. VITAMINE C PLATINUM bevat 1 gram vitamine C in synergie met
bioflavonoïden (uit rozenbottelextract en sinaasappelextract), die de opname en
werking van vitamine C bevorderen.

WAAROM JE KIEST VOOR VITAMINE C PLATINUM VAN
MANNAVITAL:
 bevat liefst 1 gram vitamine C per tablet
 deze vitamine C is natuuridentieke vitamine C of L-ascorbinezuur,
volgens het vermaarde Linus Pauling Institute even goed
opneembaar als vitamine C uit groenten en fruit
 bevat voor een optimale werking van vitamine C in het lichaam
ook bioflavonoïdenrijke concentraten van rozenbottel en
sinaasappelschil
 bevat met 1 g per tablet meer vitamine C en bioflavonoïden dan
de klassieke zuigtabletten en is vrij van suiker
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Actieve ingrediënten
per vegetarische tablet:

› 1000 mg Vitamine C o.v.v. L-ascorbinezuur
(1250 % RI*)
› 100 mg Zoete sinaasappelschilextract
(Citrus sinensis, 60 % flavonoïden o.v.v.
hesperidine)
› 100 mg Rozenbottelextract (Rosa canina,
22,5 % flavonoïden, vnml. rutine en
quercetine)

Gebruik:

1 V-tablet per dag
*RI = Referentie-inname

Gebufferde VITAMINE C-poeder met bioflavonoïden
PLATINUM

Draagt bij tot: een normale werking van het immuunsysteem, ook tijdens en na zware inspanningen - de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress - de normale collageenvorming voor de normale werking
van bloedvaten, botten, kraakbeen, tanden, tandvlees en huid – het
normaal energieleverend metabolisme - de vermindering van vermoeidheid en futloosheid –een normale werking van het zenuwstelsel - een
normale geestelijke functie.
Iedereen weet dat vitamine C bijdraagt tot een sterke weerstand. Maar daarnaast vervult deze vitamine nog veel essentiële functies, waarbij vooral de
celbescherming tegen vrije radicalen, de normale aanmaak van alle bindweefsels, de rol in de energiestofwisseling en de bestendigheid tegen stress
cruciaal zijn. Gebufferde VITAMINE C-poeder met bioflavonoïden PLATINUM bevat per eenheidsdosis 1 gram vitamine C in synergie met 120 mg
bioflavonoïden.

Actieve ingrediënten per
eenheidsdosis van 1400 mg:

› 1 gram Vitamine C (L-ascorbinezuur,
1250 % RI*), aangevoerd door 581
mg magnesium L-ascorbaat (90
% vitamine C) en 581 mg calcium Lascorbaat (82 % vitamine C)
› 120 mg citrusbioflavonoïden

Gebruik :

1 maatlepel van 1400 mg per dag of
de dosis zoals voorgeschreven door
een gezondheidsprofessional. Het
poeder oplossen in een glas water, goed
doorroeren en onmiddellijk opdrinken.
*RI = Referentie-inname

WAAROM JE KIEST VOOR GEBUFFERDE
VITAMINE C-POEDER MET BIOFLAVONOÏDEN
PLATINUM VAN MANNAVITAL:
 de vitamine C wordt aangevoerd door de zouten calciumen magnesiumascorbaat, smaakt hierdoor veel minder
zuur en leidt niet tot een laxerend effect
 je neemt geen overbodige tabletteerstoffen in
 bevat voor een optimale werking van vitamine C in het
lichaam ook citrusbioflavonoïden
 ideaal voor hoger doseren van vitamine C dan de
aanbevolen dagdosis (enkel op voorschrift)
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VITAMINE D3

PLATINUM DRUPPELS
Draagt bij tot: de normale opname van calcium en fosfor – het behoud
van normale beenderen – het behoud van normale tanden – het behoud
van een normale spierfunctie – een normale functie van het immuunsysteem – een normale celdeling.
Het belang van vitamine D voor een optimale calciumopname en dus voor
het behoud van normale beenderen en tanden is bijna door iedereen gekend.
Nu is de laatste jaren ook aangetoond dat deze “zonnevitamine” ook nog
op andere terreinen zoals spierwerking, weerstand en celdeling een niet te
onderschatten rol vervult. In landen met een g ematigd klimaat zoals België
kunnen velen een aanvulling van vitamine D g ebruiken, zoals VITAMINE D3
PLATINUM.

WAAROM JE KIEST VOOR VITAMINE D3
PLATINUM DRUPPELS VAN MANNAVITAL:
 handige druppelvorm voor een optimale, individuele dosis
 op basis van Medium Chain Triglyceriden (kokosolie) voor
een optimale opname
 met als antioxidans natuurlijke vitamine E
(d-alfatocoferol) voor een maximale bescherming van
vitamine D tegen degradatie
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Actief ingrediënt per druppel:

› 250 IU of 6,25 mcg vitamine D3 of
cholecalciferol (actiefste vorm van vitamine D)
(= 125 % RI*)

Draagstof

kokosolie (Medium Chain Triglyceriden)

Gebruik:

kinderen tot en met 10 jaar:
4 druppels per dag (1000 IU = 500 % RI*)
jongeren vanaf 11 jaar en volwassenen: 8 à 12
druppels per dag (2000 IU = 1000 % RI* à
3000 IU = 1500 RI*)
*RI = Referentie-inname

VITAMINE D3
PLATINUM PEARLS

Het belang van vitamine D voor het behoud van normale beenderen en
tanden is door iedereen gekend. Nu is de laatste jaren ook aangetoond dat
deze “zonnevitamine” ook nog op andere terreinen zoals spierwerking, weerstand en celdeling een niet te onderschatten rol vervult. In landen met een
gematigd klimaat zoals België kunnen velen een aanvulling van vitamine
D gebruiken, zoals VITAMINE D3 PLATINUM, dat de actiefste vorm van
vitamine D aanvoert: D3 of cholecalciferol.

WAAROM JE KIEST VOOR VITAMINE D3 PLATINUM
PEARLS VAN MANNAVITAL:
 kleine capsules of “parels” die gemakkelijk te slikken zijn
 in een basis van extra vierge olijfolie; beter opneembaar dan in
tabletten
 met als antioxidans natuurlijke vitamine E (d-alfatocoferol)
voor een maximale bescherming van vitamine D tegen
degradatie

Actieve ingrediënten per gelatinecapsule (parel):

› 1000 IU of 25 mcg Vitamine D3 of cholecalciferol (actiefste vorm van vitamine D)

Draagstof:

extra vierge (koudgeperste, ongeraffineerde) olijfolie. Het is meermaals bewezen
dat vitamine D3 in een oliebasis beter opneembaar is dan in droge tabletten.

Gebruik:

kinderen tot 10 jaar: 1 capsule/dag of meer volgens voorschrift (1000 IU = 500 % RI*),
jongeren ouder dan 10 jaar en volwassenen: 1 à 3 capsules/dag of meer volgens
voorschrift (1000 IU = 500 % RI* à 3000 IU = 1500 % RI*)
*RI = Referentie-inname
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VITAMINE E
PLATINUM

Draagt bij tot de bescherming tegen vrije radicalen – helpt beschermen tegen de invloeden van zonlicht en vervuiling – ondersteunt het
natuurlijk afweersysteem.
Vitamine E is de verzamelnaam voor twee families van celbeschermende
antioxidanten: tocoferolen en tocotriënolen. VITAMINE E PLATINUM
bevat vooral de actiefste en best onderzochte componenten daarvan: de
tocotriënolen. Het betreft een concentraat uit duurzame, ongeraffineerde
en fair trade rode palmolie, waarbij door een bijzonder afgiftesysteem van
de rode palmoliecomponenten (fytosterolen, squaleen) de tocotriënolen
optimaal worden opgenomen. Bovendien is van VITAMINE E PLATINUM
de werking wetenschappelijk onderbouwd (EVNOL Suprabio®) op het vlak
van doorstroming, alertheid, vetstofwisseling en huidfunctie.

WAAROM JE KIEST VOOR VITAMINE E
PLATINUM VAN M
 ANNAVITAL:
 het is een concentraat van duurzame, ongeraffineerde
rode palmolie
 bevat vooral de sterkste antioxiderende componenten
van vitamine E: de tocotriënolen
 deze tocotriënolen worden 300 % beter opgenomen door
een bijzondere afgiftesysteem op basis van de natuurlijke
emulgatoren in rode palmolie
 bevat daarnaast ook 20 IU d-alfatocoferol of “gewone”
vitamine E/capsule
 heeft in meerdere klinische studies zijn werking bewezen
(EVNOL Suprabio®)
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Actief ingrediënt per capsule:

› 50 mg gemengde tocotriënolen (vnml
alfa- en gammatocotriënolen)
› 13,4 mg of 20 IU d-alfatocoferol (112 %
Referentie-inname, 2 caps = 223 % RI)

Gebruik:

1 à 2 capsules per dag

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

VITAMINE K2
PLATINUM

Draagt bij tot de instandhouding van normale botten – draagt bij tot de
gezondheid van de bloedvaten.
Vitamine K2 speelt een centrale rol in de calciumstofwisseling. Het helpt
calcium neer te zetten in de botten en draagt zo bij tot het behoud van
sterke beenderen én het helpt calcium weg te houden uit de bloedvatwanden,
waardoor het de bloedvaten helpt gezond te houden. VITAMINE K2
PLATINUM bevat de actiefste en best onderzochte vorm van vitamine K2:
menaquinone-7 uit het gefermenteerde sojaproduct natto (MENAQ-7®).

Actief ingrediënt per capsule:

› 180 mcg vitamine K2 (Menaq-7®, 240 RI*)

Gebruik:

1 capsule per dag
*RI = Referentie-inname

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

WAAROM JE KIEST VOOR VITAMINE K2 PLATINUM
VAN MANNAVITAL:
 bevat een hoogkwalitatieve vorm van vitamine K2:
menaquinone-7 uit natto
 bevat de wetenschappelijk onderzochte vorm van vitamine K2:
MENAQ-7® en dit aan de correcte dosis van de ermee uitgevoerde
klinische studies
 heeft een uitzonderlijk goede prijs/kwaliteitsverhouding
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WHEY PROTEINE 94
PLATINUM

Draagt bij tot: de groei van de spiermassa – de instandhouding van de
spiermassa – de instandhouding van normale botten.
In sommige omstandigheden zoals bij intensief sporten en trainen, tijdens
een groeispurt, bij een éénzijdige voeding, ter recuperatie…. kan een extra bron
van eiwitten aangewezen zijn. Ideaal hierbij is het melkwei-eiwit: niet alleen
heeft dit eiwit een uitstekende samenstelling met alle essentiële aminozuren
in een goede verhouding, het wordt ook goed verteerd en opgenomen. Kies
wel voor een hoogwaardig melkwei-eiwitpreparaat onder de vorm van een
isolaat, zoals WHEY PROTEIN 94 PLATINUM, dat bovendien vrij is van
suiker, kunstmatige zoetstoffen en smaakstoffen.

WAAROM JE KIEST VOOR WHEY PROTEINE 94
PLATINUM VAN M
 ANNAVITAL:
 is afkomstig van grasgevoede koeien, niet behandeld
met antibiotica of groeihormonen, niet gevoed met
GMO-voedsel
 het gaat om een melkwei-eiwitisolaat, met zeer lage
gehalten aan lactose en melkvetten, en niet om een
melkwei-eiwitconcentraat
 ze werd verkregen door de voorzichtige crossflow
microfiltratie en niet door de agressieve
ionelektroforese
 ze is rijk aan glutamine en aan vertakte keten
aminozuren (BCAA), waardoor ze in het bijzonder
bijdraagt tot de groei en behoud van de spiermassa
 ze bevat een minimum van 94 % eiwit op droogbasis
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Actief ingrediënt:

› melkwei-eiwit isolaat (min. 94 % eiwit)

Gebruik: de ideale dosis voor een volwassen persoon be-

draagt 30 g (3 maatlepels), verspreid over de dag of ineens
in te nemen. Als onderhoud volstaat 10 à 20 g per dag
(1 à 2 maatlepels). In bijzondere omstandigheden mag tot
40 g genomen worden. Voor kinderen: halve dosering.
WHEY PROTEINE 94 PLATINUM kan opgelost worden in
water, sojadrank, magere melk, vruchtensap …
en is gemakkelijk te bereiden in een blender.

ZINK

PLATINUM

Clean
label

Draagt bij tot: een normale werking van het immuunsysteem – het
behoud van een normaal gezichtsvermogen – de instandhouding van
normale botten, haren, nagels en huid – een normaal m
 etabolisme
van koolhydraten en vetzuren – een normale e
iwitsynthese – het
behoud van normale t estosterongehalten in het bloed – een normale
vruchtbaarheid en voortplanting – de bescherming van c ellen tegen
oxidatieve stress.

Actief ingrediënt
per vegetarische capsule:

› 112,5 mg zink bisglycinaat 20%
(ZINC CHELAZOME® van ALBION®)
met 22,5 mg elementaire zink (225 % RI*)

Gebruik:

1 maal per dag 1 V-capsule
*RI = Referentie-inname

Het mineraal zink speelt een belangrijke rol in heel wat lichaamsprocessen:
vooral op het vlak van weerstand, 
gezichtsvermogen, vruchtbaarheid,
koolhydratenstofwisseling en integriteit van huid, haren en botten. Tegelijk
kunnen we stellen dat een westers dieet, rijk aan suiker en geraffineerde
voedingsmiddelen vaak een zinkgebrek vertoont. Met ZINK PLATINUM
bestaat een “gecheleerde” en dus goed opneembare vorm van zink, die de
opname van andere mineralen (zoals koper) niet remt, en bovendien goed
verdragen wordt.

WAAROM JE KIEST VOOR ZINK PLATINUM VAN
MANNAVITAL:
 bevat met zinkbisglycinaat 20 % (ZINC CHELAZOME® van
ALBION®) “gecheleerde”zink, covalent gebonden aan het
aminozuur glycine, die uitstekend wordt verdragen
 zorgt voor een snellere opname en hogere spiegel van zink
in vergelijking met zinkgluconaat, -picolinaat of -oxide.
 ze beïnvloedt de opname van andere mineralen, zoals
koper, niet negatief
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FYTO

REEKS

KRUIDENCOMBINATIES VAN EEN UITZONDERLIJKE
KWALITEIT VOOR EEN DOELGERICHTE AANPAK:
࢟ met gestandaardiseerde kruidenextracten of kruidenextracten van een
bijzondere kwaliteit
࢟ optimale combinaties van kruiden (synergiën)
࢟ wetenschappelijk onderbouwde werking

CRANBIOTON

Clean
label

Draagt (door hibiscus) bij tot het proper houden van de blaas, een
vlotte eliminatie van water en het behoud van een normale functie van
de urinewegen. Aangevuld met een werkzaam cranberry-extract én de
passende darmbacteriën.
De gunstige werking van veenbessen of cranberries is genoegzaam bekend,
zeker als zowel pel, zaden als vruchtvlees worden ingezet en ze de juiste hoeveelheid proanthocyaniden (PAC’s) aanvoeren. Van hibiscus is meer recent
aangetoond dat een goed extract ook helpt de urinewegen proper houden
en bijdraagt tot een vlotte eliminatie van water. Met daarbij nog de passende darmbacteriën, is CRANBIOTON een efficiënte, beschermende synergie.

WAAROM JE KIEST VOOR CRANBIOTON VAN
MANNAVITAL:
 bevat een unieke combinatie van drie werkzame
componenten die elk apart in wetenschappelijke studies
hun werkzaamheid bewezen hebben
 bevat met PACRAN® een sterk geconcentreerd cranberryextract (van de totale bes, inclusief pel en pitten),
waarvan de werking wetenschappelijk onderzocht is
 bevat met ELLIROSE® een efficiënt en wetenschappelijk
onderzocht hibiscusextract dat bijdraagt tot een propere
blaas en een vlotte eliminatie van water
 bevat de wetenschappelijk onderzochte, humane stam
van de darmbacterie Lactobacillus rhamnosus Rosell-11.
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Actieve ingrediënten
per vegetarische capsule:

› 250 mg Veenbessenconcentraat (Vaccinium
macrocarpon), 50:1, min. 1,5 % PAC’s (PACRAN®)
› 100 mg Hibiscus of Roselle (Hibiscus sabdariffa),
12,5:1, min 5 % sambubiosiden (ELLIROSE®)
› 3,3 mg of 0,5 miljard levensvatbare humane
darmbacteriën: Lactobacillus rhamnosus
Rosell-11

Gebruik:

2 maal één V-capsule per dag bij de maaltijden,
met een groot glas water. De dosis mag
opgevoerd worden tot 2 maal 2 V-capsules per dag.
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

DARMOTON FORTE
Met senna dat de transit bevordert en bijdraagt tot een normale
darmfunctie – met berk dat de eliminatie van water en het afslanken
bevordert – met anijs om darmkrampen te verlichten.
Als de inname van vezels onvoldoende helpt of als te omslachtig
wordt ervaren, dan kan een preparaat op 
basis van senna 
bijdragen
tot een goede darmwerking. Om senna optimaal te laten werken
en goed te 
verdragen zonder p
lotse aandrang, zit in 
DARMOTON
FORTE ook een extract van het ontspannende anijszaad.
Om naast de darmlediging ook de vochtbalans te ondersteunen en zo de
afslanking te bevorderen, bevat DARMOTON FORTE ook extracten van
berk en javathee. Niet g eschikt voor zwangere vrouwen of mensen met
maagdarmaandoeningen.

WAAROM JE KIEST VOOR DARMOTON FORTE
VAN MANNAVITAL:
 bevat voor de darmtransit Senna alexandrina,
gestandaardiseerd op 20 % hydroxyanthraceenglycosiden, berekend als sennoside B
 bevat anijs (Pimpinella anisum, 57,8 % trans-anethol)
tegen plotse aandrang en krampen
 bevat voor een goede vochtbalans berk (Betula alba,
2 % flavonoïden) en javathee (Orthosiphon aristatus,
6:1 droogextract)

Actieve ingrediënten per capsule:

› 90 mg Sennapeul (Senna alexandrina),
gestandaardiseerd op 20 % hydroxyanthracenen
› 75 mg Ruwe berk, blad (Betula pendula),
gestandaardiseerd op 2 % flavonoïden
› 50 mg Anijsvrucht (Pimpinella anisum)
› 50 mg Javaanse nierthee, blad (Orthosiphon
aristatus)

Gebruik:

1 maal per dag 1 capsule met een glas water innemen,
bij voorkeur na de avondmaaltijd. Niet gebruiken
beneden de 12 jaar. Bij zwangerschap
of borstvoeding uw arts raadplegen.
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DARMOTON
Met blonde psyllium die bijdraagt tot: een vlotte darmtransit – een
zachte stoelgang, in het bijzonder welkom gedurende de zwangerschap
en bij aambeien – het behoud van een g
ezonde d
armfunctie en
normale spijsvertering – het b
 ehoud van een n
 ormale cholesterol- en
triglyceridenspiegel.
Een normale darmwerking is een basisvoorwaarde voor een goede
gezondheid. DARMOTON bevat h
 iervoor in de eerste plaats fijn gemalen
 londe psyllium, een natuurlijke topbron van oplosbare v ezels,
hulzen van b
die de darmlediging b
 evorderen en helpen te zorgen voor een zachte
darminhoud. Voor een optimale werking bevat DARMOTON met kokosmeel
ook een topbron van 
ruwvezels, met fructo-oligosacchariden (FOS)
bijzondere koolhydraten en met Lactobacillus acidophilus een humane stam
van darmbacteriën.

WAAROM JE KIEST VOOR DARMOTON VAN
MANNAVITAL:
 het is een unieke synergie van vier werkzame
componenten
 bevat ruwvezels uit kokosmeel, die in tegenstelling tot
granenvezels vrij zijn van gluten en fytinezuur
 bevat oplosbare vezels uit psylliumzaadhulzen, die heel
veel vocht kunnen binden
 bevat wetenschappelijke onderzochte korte keten fructooligosacchariden of oligofructose (BENEO® P95)
 bevat de wetenschappelijk onderzochte, humane stam
van de darmbacteriën: Lactobacillus acidophilus La-14
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Actieve ingrediënten per 100 g:

› 40 g blonde psyllium (Plantago ovata),
fijngemalen hulzen
› 40 g kokosmeel (Cocos nucifera) met 60% vezels
› 19,4 g korte keten fructo-oligosacchariden of
oligofructose (BENEO® P95)
› 0,6 g humane darmbacteriën van de stam
Lactobacillus acidophilus La-14 (12,5 miljard
levensvatbare kiemen)

Gebruik:

2 maal per dag een maatlepel met 10 g roeren
door een glas water, vruchtensap of groentesap
en opdrinken. Bij voorkeur daarna nog een glas
water drinken. Bij gewenst effect volstaat één
maatlepel per dag of twee maal een halve
maatlepel. Bij gevoelige darmen eerst een aantal
dagen 2 maal een halve maatlepel gebruiken.

DARMOTON,

totaalpreparaat voor een gezonde darmwerking
Natuurlijke synergie van psylliumvezels, kokosvezels, humane darmbacteriën en fructo-oligosacchariden

Kokosvezels

Vlozaadhulzen

Kokosvezels ontstaan nadat
de olie uit het vruchtvlees van
de kokos is geperst en nadat de
overblijvende pulp “gewassen”
wordt voor het v erwijderen van
overbodige suikers. Kokosvezels
zijn niet alleen uitstekende
“ruwvezels” om de darmfunctie
te ondersteunen, zij hebben het
belangrijke voordeel op granenvezels dat ze vrij zijn van gluten
en van het mineralenbindende
fytinezuur.

Psylliumhulzen of vlozaadhulzen zijn een echt geschenk
van de natuur: zij hebben het
vermogen om tot 40 maal hun
gewicht aan water op te nemen.
De volumetoename door deze
“oplosbare” vezels betekentniet
alleen voor een natuurlijke stimulans voor de darmfunctie, ze
helpt ook de stoelgang zachter
van consistentie te maken. Dat
laatste is meer dan welkom bij
bv. aambeien, kloven en tijdens
de zwangerschap.

Fructo-oligosacchariden

Humane
darmbacteriën

Korte keten fructo-oligosachariden of oligofructose
zijn korte, natuurlijke en door
fermentatie verkregen suikerketens, die heel specifiek door
de goede dambacteriën van de
darmflora als voedingsbodem
worden gebruikt, waardoor deze
zich beter ontwikkelen.

Levensvatbare,
humane
darmbacteriën kunneningezet worden om de darmflora te
ondersteunen. In DARMOTON
zit per dagdosis een effectieve
dosis van 2,5 miljard levensvatbare kiemen van Lactobacillus
acidophilus La-14, een humane
stam van darmbacteriën waarvan in klinische studies de
werking op de darmen aangetoond is.
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DIEBATON
Met kaneel, chroom en gymnema die bijdragen tot het behoud van een
normale bloedsuikerspiegel – met zink en biotine die bijdragen tot een
normaal metabolisme van de koolhydraten.
Gezond eten, meer bewegen en afvallen bij overgewicht zijn de eerste
maatregelen voor een betere controle over de bloedglucosespiegel.
Daarnaast kan de totaalformule DIEBATON de juiste impuls geven, want
het bevat met kaneel en gymnema als basis twee plantenextracten die elk
apart hun werkzaamheid in studies hebben aangetoond. Voor een optimaal
effect bevat DIEBATON ook nog witte moerbeiblad, zink, chroom en biotine,
en dit in hun meest werkzame vormen.
DIEBATON is ideaal om de gunstige effecten van een betere levensstijl
extra in de verf te zetten met een nog betere respons op de glucosespiegel.
Dit voedingssupplement kan ingezet worden naast orale bloedsuiker
verlagende middelen, maar niet als reeds insuline wordt ingezet.

WAAROM JE KIEST VOOR DIEBATON VAN
MANNAVITAL:
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 bevat met Chinese kaneel (CINULLIN®) de juiste vorm van
kaneel en een extract dat zijn werking in klinische studies
heeft bewezen
 bevat met Gymnema sylvestre (GS4PLUS®) een extract
dat zijn werking in klinische studies heeft bewezen
 bevat witte moerbeiblad dat de opname van suiker afremt
 bevat de optimale combinatie van goed opneembare
chroom en D-biotine, die ook bijdragen tot een goede
glucosestofwisseling
 bevat goed opneembare zink, dat de stofwisseling van
koolhydraten ondersteunt

DIEBATON,

de natuurlijke totaalformule voor het behoud van een normale suikerspiegel1 en voor een normaal metabolisme van de koolhydraten2
Actieve ingrediënten per dagdosis van 2 vegetarische capsules:

500 mg van een wetenschappelijk onderzocht extract van de correcte
vorm van kaneel, dat bijdraagt tot het behoud van een normale
bloedglucosespiegel: Cinnamomum aromaticum/cassia (Chinese kaneel,
bast)1: een waterig extract, met 1 % werkzame polyfenol type A polymeren en
vrij van de potentieel prikkelende essentiële olie (CINULLIN PF®)
400 mg van een wetenschappelijk onderzocht extract van Gymnema
sylvestre (Gymnema, blad)1, gestandaardiseerd op 25 % gymnemazuren,
draagt bij tot het behoud van een normale bloedglucosespiegel (GS4Plus®)
300 mg Morus alba (Witte moerbei, blad), 10:1 extract, gestandaardiseerd op
1 % 1-deoxynojirimycine; voor een mindere opname van suiker

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

22,5 mg elementaire zink, aangevoerd door de actieve, goed opneembare
zinkbisglycinaat2 (gecheleerde zink, 225 % RI*) en 1000 mcg D-biotine2
(2000 % RI*), die bijdragen tot een normaal metabolisme van de
macronutriënten (waaronder de koolhydraten)
187,5 mcg elementaire chroom, aangevoerd door de actieve, goed
opneembare vorm van chroom1 (chroompicolinaat), die bijdraagt tot het
behoud van een normale bloedglucosespiegel (479 % RI*)

Gebruik:

2 V-capsules per dag, bij voorkeur bij het ontbijt en het avondmaal. Niet gebruiken
als ook insuline wordt gebruikt, tenzij onder dokterscontrole en mits monitoring van
de bloedsuikerspiegel met aanpassingen van de doses insuline.

DIEBATON van Mannavital is een optimale synergie
van de beste ingrediënten in de correcte dosis en
van de vereiste wetenschappelijke kwaliteit

*RI = Referentie-inname
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DIGEST ENZYME FORTE
Natuurlijke totaalformule voor een optimaal spijsverteringscomfort en een lichte maag. Draagt bij tot het behoud van een
normale functie van de maag (dankzij gember) en van de darmen
(dankzij artisjok en gember). Is tevens een bron van vegetarische en
natuurlijke enzymen.
Door stress, haastig eten, teveel verwerkte voeding of ouder worden, maken
we soms te weinig enzymen aan, wat zich vertaalt in een moeilijke spijsvertering en een zware maag. Met DIGEST ENZYME FORTE wordt op twee
manieren geholpen: enerzijds stimuleren extracten van gember en artisjok
de spijsvertering en de maagwerking, anderzijds wordt het enzymengebrek
aangevuld door 2 types van vegetarische enzymen.

WAAROM JE KIEST VOOR DIGEST ENZYME
FORTE VAN MANNAVITAL:
 bevat een wetenschappelijk onderzochte combinatie van
gember- en wilde artisjokextract (PRODIGEST®) die een
zware maag helpt verlichten
 bevat plantaardige enzymen uit ananas (bromelaïne) en
uit papaja (papaïne), die de vertering bevorderen
 zit in een basis van vegetarische, door fermentatie
verkregen enzymen, die werken in een breed pH-gebied
en die de drie voedingsgroepen, koolhydraten, vetten en
eiwitten, helpen verteren
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Actieve ingrediënten per
vegetarische capsule:

Clean
label

› 170 mg Vegetarische, door
fermentatie verkregen enzymen
(proteasen, amylasen, lipasen, cellulase,
lactase)
› 40 mg PRODIGEST® met 33,33 mg
Kardoen- of wilde artisjokextract
(Cynara cardunculus) en 6,67 mg
Gemberextract (Zingiber officinale)
› 30 mg Bromelaïne, enzym uit Ananas
(Ananas comosus)
› 15 mg Papaïne, enzym uit Papaja
(Carica papaja)

Gebruik:

1 V-capsule (kinderen ts. 6 en 12 jaar) of 1 à
2 V-capsules (volwassen en adolescenten)
tijdens of na de maaltijden, met een
glas water. Niet geschikt voor zwangere
vrouwen.

DORMITON

Clean
label

Met valeriaan dat het inslapen bevordert – met valeriaan, passiebloem en hop die in synergie bijdragen tot een gezonde slaap en een
goede nachtrust en die tevens natuurlijk rustgevend werken.
Iedereen weet dat een gezonde slaap elementair is voor een goede gezondheid, want tijdens de slaap moeten we zowel geestelijk als fysiek recupereren. Met DORMITON van Mannavital bestaat nu een wetenschappelijk
onderbouwd voedingssupplement voor een gezonde nachtrust, dat is opgebouwd rond een kruidentrio dat een natuurlijke slaap bevordert: valeriaan,
passiebloem en hop. Voor een optimaal effect bevat DORMITON ook melatonine en een extract van zure kers.

WAAROM JE KIEST VOOR DORMITON VAN
MANNAVITAL:
 bevat de werkzame synergie van valeriaanwortel,
passiebloemkruid en hopbellen, telkens in de correcte
doses én kwaliteit, waarvan een slaap bevorderende
werking wetenschappelijk is aangetoond
 bevat daarnaast ook natuuridentieke melatonine, in de
maximale dosis die in Belgische voedingssupplementen is
toegestaan
 bevat zure kers als gepaste drager en als natuurlijke bron
van melatonine

+ MELATONINE
Actieve ingrediënten per
vegetarische capsule:

› 300 mg Echte valeriaan (Valeriana
officinalis, 0,8 % valereenzuur)
› 180 mg Zure kers (Prunus cerasus, 7,4 %
polyfenolen)
› 80 mg Passiebloem (Passiflora
incarnata, 4 % flavonoïden)
› 30 mg Hop (Humulus lupulus, 0,08 %
isoquercitrine)
› 0,29 mg melatonine (natuuridentiek)

Gebruik:

1 V-capsule per dag, in te nemen met een
glas water, een half uur tot één uur voor
bedtijd.
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D-PRITON

Clean
label

Met saffraan dat bijdraagt tot een positief gemoed en meer emotionele
balans – met rhodiola rosea dat bijdraagt tot een optimale mentale
instelling en meer geestelijk en fysiek prestatievermogen – met
vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12 die bijdragen tot een normale
geestelijke functie.
De stress van het dagelijkse leven, de hoge eisen die aan ons gesteld worden of
tegenslagen op allerlei vlak…. ze kunnen aan de basis liggen van een sombere
stemming en negatieve gevoelens. Mits het inzetten van de juiste kwaliteit en
dosis zoals in D-PRITON, kunnen saffraanstampers helpen weer positief tegen
de zaken aan te kijken en emotioneel stabieler te worden. Ook Rhodiola rosea
is in dergelijke gevallen nuttig: om zowel op geestelijk als fysiek gebied meer
veerkracht te verkrijgen. Ten slotte bevat D-PRITON ook vitamine D, zink en
B-vitamines die de geestelijke functie ondersteunen.

WAAROM JE KIEST VOOR D-PRITON VAN
MANNAVITAL:
 bevat met SAFR’INSIDE® saffraanstampers van een
uitstekende kwaliteit, aan de correcte opbeurende
dagdosis (30 mg), gestandaardiseerd op 2 % safranal
en 3 % crocines, in natuurlijke synergie met alle andere
complementaire bestanddelen: de safromotivines
 bevat Rhodiola rosea aan de correcte versterkende
dagdosis (680 mg) en gestandaardiseerd op 3 % rosavine
en 1 % salidroside
 bevat zink, vitamine D en de vitamines B6, B12 en
foliumzuur in hun best opneembare en direct actieve
vormen
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Actieve ingrediënten per 2 vegetarische capsules:

› 30 mg Saffraankrokus, stampers (Crocus sativus,
gestandaardiseerd op 2 % safranal en 3 % crocines,
SAFR’INSIDE®)
› 680 mg Rhodiola rosea of rozenwortel (Sedum
roseum, gestandaardiseerd op 3 % rosavines en 1 %
salidroside)
› 22,5 mg zink (o.v.v. gecheleerde zinkbisglycinaat, =
225 % RI*)
› 6 mg vitamine B6 o.v.v. actieve vorm pyridoxal-5’fosfaat (429 % RI*)
› 400 mcg foliumzuur o.v.v. directe actieve vorm
5-methyltetrahydrofolaat of 5-MTHF (200 % RI*)
› 100 mcg vitamine B12 o.v.v. directe actieve vorm
methylcobalamine (4000 % RI*)
› 25 mcg of 1000 IU vitamine D3 (cholecalciferol,
500 % RI*)

Gebruik:

2 maal daags één V-capsule, bij voorkeur bij het
ontbijt en het avondmaal.
*RI = Referentie-inname

HEPARTON
Met mariadistel, kurkuma, wilde artisjok en choline die bijdragen tot het behoud van
een normale leverfunctie – met choline, wilde artisjok en kurkuma die bijdragen tot een
normale stofwisseling van vetten – met vitamine E dat bijdraagt tot de bescherming
van de cellen tegen oxidatieve stress.
Het mijden van alcohol, industriële vetten, suiker en witmeelproducten ten voordele van
een biologische, ongeraffineerde en gevarieerde voeding is een belangrijke maatregel om
zorg te dragen voor de lever. Bijzondere ondersteuning van de leverfunctie kan daarnaast
verkregen worden door de kruiden mariadistel, (wilde) artisjok en kurkuma: zij vormen het
geraamte van de natuurlijke totaalformule HEPARTON en zitten er bovendien in hun zeer
goed opneembare én wetenschappelijk onderzochte vormen. Ook het voor de leverfunctie
en vetstofwisseling bijzondere B-vitamine choline ontbreekt niet aan HEPARTON. Tenslotte
helpt vitamine E de levercellen beschermen tegen vrije radicalen.

WAAROM JE KIEST VOOR HEPARTON VAN MANNAVITAL:
 bevat met SILYPHOS® en MERIVA® zeer goed opneembare vormen
(“fytosomen”) van mariadistel en kurkuma, waarvan de beschermende
werking op de lever wetenschappelijk is aangetoond
 bevat met PICRYNIL® een bijzonder extract van wilde artisjok voor een
optimale aanmaak van gal door de lever en een goede vetvertering
 voert de celbeschermende vitamine E aan onder de vorm van de
ganse familie tocoferolen en tocotriënolen (dus geen geïsoleerde D,Lalfatocoferol)
 bevat met EXTRAMEL® een bijzonder meloenconcentraat, bron van het
master antioxidans superoxidedismutase (SOD)
 bevat extra choline voor de vetstofwisseling (naast de fosfatidylcholine in
de “fytosomen” van mariadistel en kurkuma)

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

Actieve ingrediënten per 2 vegetarische capsules:

› 200 mg Kurkumafytosoom MERIVA® (Curcuma longa, 40 mg curcumaextract en 80 mg fosfatidylcholine)
› 120 mg Mariadistelfytosoom SILYPHOS® (Silybum marianum, 40 mg
mariadistelextract en 80 mg fosfatidylcholine)
› 200 mg Choline (o.v.v. cholinebitartraat)
› 50 mg Kardoen- of wilde artisjokextract PICRYNIL® (Cynara cardunculus)
› 19,5 mg Vitamine E (alfatocoferolequivalenten, 163 % RI*), aangeleverd
door gemengde tocoferolen en tocotriënolen
› 10 mg Meloenextract EXTRAMEL® (Cucumis melo, met 140 IU SOD B
(superoxide dismutase)

Gebruik:

‘s morgens en ’s avonds een V-capsule met een glas water innemen tijdens
de maaltijden. In bijzondere gevallen mogen 4 V-capsules daags ingenomen
worden, verspreid over drie maaltijden.
* RI = Referentie-inname
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IMMUNOTON FORTE
Met Indiase echinacea, umckaloabo, de mineralen zink en selenium en
de vitaminen A, C en D die bijdragen tot de normale werking van het
immuunsysteem en tot een sterke weerstand – met Indiase echinacea
en umckaloabo, die keel en luchtwegen verzachten en die zorgen voor
meer ademhalingscomfort.
Bij acute winterse aanvallen van de luchtwegen is het zaak om zo goed
mogelijk vreemde indringers af te weren, teneinde weer snel te been te zijn.
IMMUNOTON FORTE bevat hiertoe de probate synergie van twee kruiden
die bijdragen tot een sterke afweer en meer ademhalingscomfort: de Indiase
echinacea (KalmCold®) en de Zuid-Afrikaanse Umckaloabo en dit in hun
correcte, wetenschappelijk onderzochte doseringen. Daarnaast zitten in
IMMUNOTON FORTE de voor de weerstand meest essentiële mineralen en
vitaminen in hun actiefste vorm en een correcte dosis.

WAAROM JE KIEST VOOR IMMUNOTON FORTE
VAN MANNAVITAL:
 het is een optimale synergie van kruidenextracten en de
passende nutriënten, voor een sterke winterse afweer
 van Indiase echinacea of – gentiaan (KalmCold®),
gestandaardiseerd op 33 % anthocyanen, alleen al, is de
werking in wetenschappelijke studies aangetoond
 met Pelargonium sidoides, gestandaardiseerd op 25 %
galluszuur
 met zink en selenium, de voor de weerstand meest
cruciale mineralen
 met vitamine C, vitamine D en vitamine A, de voor het
immuunsysteem meest cruciale vitamines
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Clean
label

Actieve ingrediënten
per 3 vegetarische capsules:

› 300 mg Umckaloabo of Geranium
(Pelargonium sidioides), 25 % galluszuur
› 200 mg Indiase echinacea of Indiase gentiaan of
Kalmegh (Andrographis paniculata),
33 % andrographolides (KalmCold®)
› 240 mg vitamine C (L-ascorbinezuur) = 300 % RI*
› 22,5 mg zink (ovv zinkbisglycinaat) = 225 % RI*
› 1200 mcg vitamine A (o.v.v retinylacetaat)
= 150 % RI*
› 105 mcg selenium (o.v.v seleniumgist) = 190 % RI*
› 25 mcg of 1000 IU vitamine D3 = 500 % RI*

Gebruik:

3 maal per dag 1 V-capsule
*RI = Referentie-inname
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

KYOLIC

+ CO-ENZYME Q10
Dankzij gefermenteerde knoflook draagt KYOLIC + 
CO-ENZYM bij
tot: de normale werking van het hart – het behoud van een normaal
cholesterolgehalte – het behoud van een normale leverfunctie – de
normale werking van het immuunsysteem.
Door knoflook aan een bijzonder, 20 maand durend en gecontroleerd fermentatieproces te onderwerpen, ontstaat een actief en geurloos voedingssupplement: KYOLIC Aged Garlic E
 xtract®. KYOLIC + CO-ENZYM Q10 combineert de veelzijdige gezondheidsbevorderende werking van gefermenteerde
knoflook aan een ander veelzijdig voedingssupplement: co-enzym Q10. Deze
combinatie wordt in het bijzonder aanbevolen voor de drukwaarden.

WAAROM JE KIEST VOOR KYOLIC + CO-ENZYM
Q10 VAN MANNAVITAL:
 bevat biologische knoflook, 20 maand gerijpt voor een
extra sterke werking (KYOLIC AGED GARLIC EXTRACT®),
waarvan de vaatbescherming zeer breed is onderbouwd
door wetenschappelijk onderzoek!
 bevat co-enzym Q10 onder de vorm van door natuurlijke
fermentatie verkregen ubiquinone
 de werking van deze combinatie van
KYOLIC met CO-ENZYM Q10
is wetenschappelijk onderzocht

Actieve ingrediënten per capsule:

› 600 mg Gefermenteerde knoflook of AGED
GARLIC EXTRACT® (Allium sativum)
› 100 mg Co-enzym Q10 (Ubiquinone)

Gebruik:

2 capsules per dag, in te nemen met een
glas water

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT
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KYOLIC

+ LECITHINE
Dankzij gefermenteerde knoflook draagt KYOLIC + LECITHINE bij tot:
de normale werking van het hart – het behoud van een normaal cholesterolgehalte – het behoud van een normale leverfunctie – de normale
werking van het immuunsysteem.
KYOLIC + LECITHINE is de werkzame combinatie van gefermenteerde
knoflook en sojalecithine. De brede gezondheidsbevorderende werking van
KYOLIC op het hart en bloedvaten, cholesterolgehalte, leverfunctie en
immuunsysteem wordt h
 ierbij gekoppeld aan de gunstige werking van de
bijzondere vetstof L
 ECITHINE, dat door zijn gehalte aan choline bijdraagt
tot een normale stofwisseling van vetten en het in standhouden van een
normale leverfunctie.

WAAROM JE KIEST VOOR
KYOLIC + LECITHINE VAN
MANNAVITAL:
 bevat biologische knoflook,
20 maand gerijpt voor een
extra sterke werking (KYOLIC
AGED GARLIC EXTRACT®),
waarvan de vaatbescherming
zeer breed is onderbouwd door
wetenschappelijk onderzoek!
 bevat sojalecithine om
de vetstofwisseling en de
leverfunctie te ondersteunen
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Actieve ingrediënten per capsule:

› 300 mg Gefermenteerde knoflook of AGED
GARLIC EXTRACT® (Allium sativum)
› 190 mg Sojalecithine (min. 4,4 mg choline)

Gebruik:

2 (onderhoudsdosis) tot 4 (aanvangsdosis)
capsules per dag
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

KYOLIC ONE A DAY
Draagt bij tot: de normale werking van het hart – het behoud van een
normaal cholesterolgehalte – het behoud van een normale lever
functie – de normale werking van het immuunsysteem – de weerstand
tegen tijdelijke stress – het antioxiderend vermogen van het lichaam.
Wie maximaal wil genieten van de brede gezondheidsbevorderende werking
van knoflook en dit zonder geurhinder, heeft aan KYOLIC Gefermenteerde knoflook (Aged Garlic Extract®) het ideale voedingssupplement. Dankzij de bijzondere zwavelstoffen zoals 
S-allylcysteïne is van
KYOLIC ONE A DAY in wetenschappelijke studies aangetoond dat het
bloedcirculatie optimaal ondersteunt. Daarnaast is ook de leverondersteunende, afweerversterkende, celbeschermende en stresswerende werking
ruim gedocumenteerd.

Actief ingrediënt per tablet:

› 600 mg Gefermenteerde knoflook
of AGED GARLIC EXTRACT®
(Allium sativum)

Gebruik:

2 tabletten (opbouw) of 1 tablet
(onderhoud) per dag
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

WAAROM JE KIEST VOOR KYOLIC ONE A DAY VAN
MANNAVITAL:
 bevat biologische knoflook, 20 maand gerijpt voor een extra
sterke werking (KYOLIC AGED GARLIC EXTRACT®)
 werking is ondersteund door meer dan 800 wetenschappelijke
studies!
 volkomen reukloos, niet irriterend, vrij van nevenwerkingen
 1 tablet is ideale onderhoudsdosis, 2 tabletten ideale
opbouwdosis
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KYOLIC EPA + K2
de absolute alles-in-één formule
voor een vlotte circulatie*.
*Gefermenteerde knoflook, EPA en DHA dragen bij tot een gezonde
functie van het hart – *vitamine K2 draagt bij tot elastische vaten
en een vlotte circulatie – vitamine E beschermt de cellen tegen vrije
radicalen - vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12 dragen bij tot een
normaal homocysteïnemetabolisme.
Door knoflook aan een bijzonder, 20 maand durend en gecontroleerd fermentatieproces te onderwerpen, ontstaat een actief en geurloos voedingssupplement,
waarvan de bijdrage tot de gezondheid van hart- en bloedvaten door honderden
studies is onderbouwd: KYOLIC Aged Garlic Extract®. Als deze gefermenteerde
knoflook vervolgens wordt gecombineerd met kwaliteitsvolle visolie als bron
van de omega-3-vetzuren EPA en DHA (eveneens toppers voor de bloedvaten),
met vitamine K2 uit natto (voor het behoud van elastische vaten), met natuurlijke vitamine E (als celbeschermend antioxidans voor de bloedvaten) en met de
bioactieve vormen van vitaminen B6, B9 en B12 (ter beheersing van
homocysteïne), dan ontstaat met KYOLIC EPA + K2 een natuurlijke totaalformule voor de circulatie.
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WAAROM JE KIEST VOOR KYOLIC EPA + K2 VAN
MANNAVITAL:
 bevat biologische knoflook, 20 maand gefermenteerd voor een
extra sterke werking (KYOLIC AGED GARLIC EXTRACT®), dat in
meer dan 800 klinische studies zijn werking heeft bewezen en
een basismiddel is voor hart- en bloedvaten
 bevat visolie van topkwaliteit met zeer laag peroxidegehalte, als
bronnen van EPA + DHA, de omega-3-vetzuren die onmisbaar
zijn voor een normale functie van hart- en bloedvaten
 bevat natuurlijke vitamine K2 (menaquinone-7 uit het
gefermenteerde sojaproduct natto), dat de calciumstofwisseling
helpt te regelen en zo bijdraagt tot elastische vaten
 bevat natuurlijk vitamine E (gemengde tocoferolen; geen D,Lalfatocoferol), dat de vrije radicalen in de bloedvaten afremt
 bevat de vitamines B6, B9 en B12 in hun bioactieve vormen en
in adequate doses om de vaten te beschermen tegen het vrije
radicaal homocysteïne

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

Aged
Garlic +
Extract®

EPA
&
DHA

+

Vit K2
uit
Natto

+

Bioactieve vormen van
Vit E - Vit B6/B9/B12 – Vit D3

Actieve ingrediënten
Onderhoudsdosis (2 caps)

Intensieve dosis (4 caps)

Aged Garlic Extract®

600 mg

1200 mg

EPA + DHA (visolie)

500 mg

1000 mg

Vitamine K2 (menaquinone-7 uit natto)

90 mcg (120 % RI*)

180 mcg (240 % RI*)

Vitamine E (Gemengde tocoferolen)

19,5 mg (163 % RI*)

39 mg (325 % RI*)

Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat)

3 mg (214 % RI*)

6 mg (429 % RI*)

Folaat -Vit B9/M (calcium 5-methyltetrahydrofolaat)

250 mcg (125 % RI*)

500 mcg (250 % RI*)

Vitamine B12 (methylcobalamine)

50 mcg (2000 % RI*)

100 mcg (4000 % RI*)

Vitamine D3 (cholecalciferol)

1000 IU (250 % RI*)

2000 IU (500 % RI*)

* RI = Referentie-Inname
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MEMORYTON

Clean
label

Met kleinbladige bacopa dat het geheugen en concentratievermogen bevordert – met vitamine B6,
foliumzuur en vitamine B12 die bijdragen tot een normale geestelijke functie - met wilde bosbesen druifextract die als antioxidanten beschermen tegen vrije radicalen en die de bloedcirculatie
bevorderen.
Een optimale levensstijl met een gezonde voeding en voldoende bewegen helpt ons helder van geest te
blijven. Om nog meer bij te dragen tot een scherp geheugen en een sterk concentratievermogen, werd
MEMORYTON van Mannavital ontwikkeld. Dit totaalcomplex combineert liefst drie wetenschappelijk
onderzochte extracten waarvan een positieve invloed op het geestelijke prestatievermogen werd
aangetoond: een bijzonder extract van wilde bosbessen en druiven, een extract van bacopa, de Aziatische
topplant voor het geheugen, en een belangrijke component uit lecithine: fosfatidylserine. Aangevuld
met bioactieve B-vitamines voor een optimale geestelijke functie en met natuurlijke vitamine E voor een
antioxidante celbescherming, is dit een zeer compleet geheugencomplex.

WAAROM JE KIEST VOOR MEMORYTON VAN MANNAVITAL:
 bevat met MEMOPHENOL® een wetenschappelijk onderbouwd extract van wilde bosbes en
druif, die als antioxidanten de zenuwcellen beschermen en de circulatie bevorderen
 bevat met BACOMIND® een wetenschappelijk onderbouwd extract van kleinbladige bacopa,
dat het geheugen en concentratievermogen bevordert
 bevat met SHARP PS® een wetenschappelijk onderbouwd extract van fosfatidylserine uit
lecithine, een bijzondere component voor de celmembranen
 bevat met gemengde tocoferolen de correcte vorm van vitamine E om bij te dragen tot een
optimale celbescherming van zenuwcellen
 bevat de correcte bioactieve vormen van de vitaminen B6, foliumzuur en B12, die het
homocysteïnegehalte verlagen en bijdragen tot een normale geestelijke functie
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Actieve ingrediënten per maximale dagdosis van
3 V-capsules MEMORYTON:

600 mg MEMOPHENOL® (Wilde bosbes- en Druifextract)
300 mg BACOMIND® (Kleinbladige bacopa)
200 mg SHARP PS® (Fosfatidylserine)
39 mg vitamine E als gemengde tocoferolen (325 % RI)
6 mg vitamine B6 (429 % RI*) als pyridoxal-5’-fosfaat
400 mcg foliumzuur (200 % RI*) als calcium-L-5-methyltetrahydrofolaat
› 100 mcg vitamine B12 (4000 % RI*) als methylcobalamine

›
›
›
›
›
›

Gebruik:

2 capsules (onderhoudsdosis) tot 3 capsules (startdosis) per dag;
verspreid over de maaltijden, met een glas water.
*RI = Referentie-inname
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MENOTON

Clean
label

Met hop dat helpt overgangsverschijnselen verlichten zoals warmteopwellingen, overmatige transpiratie, prikkelbaarheid en rusteloosheid.
Met vitamine B6 dat bijdraagt tot de regulatie van het hormonaal evenwicht. Met zeedenschors dat de circulatie ondersteunt.
De menopauze of overgang is een levensfase bij de vrouw waarbij zich een
nieuw evenwicht dient in te stellen. Van het wetenschappelijk onderzocht
hopextract in MENOTON is aangetoond het overgangsverschijnselen zoals
warmte-opwellingen, overmatige transpiratie, prikkelbaarheid en rusteloosheid, helpt te verlichten. Ook zeedenschorsextract, om de circulatie de
nodige steun te geven, en de actieve vorm van vitamine B6 om het hormonaal
evenwicht te helpen regelen, dragen bij tot de werkzaamheid van MENOTON.

WAAROM JE KIEST VOOR MENOTON VAN
MANNAVITAL:
 bevat met LIFENOL® een wetenschappelijk onderzocht
hopbellenextract dat aansterkt tijdens de overgang
 bevat met OLIGOPIN® een wetenschappelijk onderzocht
zeedenschorsextract voor meer stabiliteit in de circulatie
 bevat met pyridoxal-5-fosfaat de correcte en meest
werkzame vorm van vitamine B6, ter ondersteuning
van de hormonenhuishouding

Actieve ingrediënten per
vegetarische capsule:

› 85 mg Hopbelextract (Humulus lupulus),
gestandaardiseerd op 15 % à 25 %
8-prenylnaringenine (LIFENOL®)
› 60 mg Zeedenschorsextract (Pinus
pinaster), gestandaardiseerd op 67 % OPC
of Oligomere procyaniden (OLIGOPIN®)
› 6 mg vitamine B6, o.v.v. pyridoxal-5fosfaat (= 429 % RI*)

Gebruik:

1 V-capsule per dag bij een hoofdmaaltijd
*RI = Referentie-inname
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OGUTON FORTE

Clean
label

Ogentroost, zink en vitamine A dragen bij tot het behoud van een normaal
gezichtsvermogen – Luteïne draagt bij tot de gezondheid van het netvlies
en de lens.
Lezen, werken op de computer, Tv-kijken, IPhone-gebruik, autorijden…. we eisen
veel van onze ogen. OGUTON FORTE is een totaalpreparaat voor de ogen,
opgebouwd rond LUTEMAX 2020®, een extract uit calendula dat een hoge
dosis van de oogpigmenten luteïne en zeaxanthine (inclusief de onmisbare
meso-zeaxanthine) aanvoert en waarvan de werking wetenschappelijk is
onderbouwd. Met ook ogentroost, zink en vitamine A die het gezichtsvermogen
ondersteunen en met de celbeschermende vitamine E is OGUTON FORTE een
uitzonderlijk compleet preparaat. Zeker omdat het ook een extract bevat van
zwarte bes, die nog beter werkt dan de bekende bosbes.

WAAROM JE KIEST VOOR OGUTON FORTE VAN
MANNAVITAL:
 bevat LUTEMAX 2020®: de antioxiderende carotenen
luteïne en zeaxanthine, in hun vrije, niet veresterde en
dus direct werkzame vormen, in de correcte doses én met
bewezen werking in het netvlies
 bevat zwarte bes (Ribes nigrum), gestandaardiseerd op
25 % anthocyanen
 bevat ogentroost (Euphrasia officinalis),
gestandaardiseerd op 2,5 % galluszuur
 bevat als vitamine A de combinatie van retinylacetaat en
gemengde carotenoïden; geen geïsoleerde bètacaroteen
 bevat zink in zijn goede opneembare, gecheleerde vorm
(-bisglycinaat)
 bevat de antioxiderende vitamine E

Actieve ingrediënten per
2 vegetarische capsules:

› 100 mg LUTEMAX 2020®
Goudsbloemextract (Calendula officinalis),
met 20 mg luteïne en 4 mg zeaxanthine
(waaronder het isomeer meso-zeaxanthine)
› 210 mg Zwarte bessenextract (Ribes nigrum,
25 % anthocyanen)
› 100 mg Beklierde ogentroost (Euphrasia
rostkoviana, 2,5 % polyfenolen)
› 1200 RE Vitamine A (150 % RI*, ovv
gemengde carotenen en vitamine A acetaat)
› 18 mg TE Vitamine E (150 % RI* als
gemengde tocoferolen)
› 15 mg Zink (150 % RI*, als zink bisglycinaat)

Gebruik:

2 maal per dag 1 capsule
WETENSCHAPPELIJK
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*RI = Referentie-inname
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PROSSATON

Clean
label

Nuttig voedingssupplement voor de rijpere man. Met lijnzaadlignanen die bijdragen tot
het urinair comfort van de rijpere man – met vitamine B6 dat bijdraagt tot de regulatie
van het hormonaal evenwicht – met zink dat bijdraagt tot het behoud van een normaal
testosterongehalte in het bloed.
PROSSATON draagt bij tot het comfort van de rijpere man. Het bevat hiervoor in de eerste
plaats een bij rijpere mannen wetenschappelijk onderzocht cranberry-extract. Daarnaast
dragen lijnzaadlignanen bij tot het urinair comfort. De werking wordt verder afgerond
door goed opneembare zink en de werkzame vorm van vitamine B6, die bijdragen tot het
hormonaal evenwicht, een kwaliteitsextract van tomaat (voor lycopeen) en den (voor
bètasitosterol) en organische selenium.

Actieve ingrediënten per vegetarische capsule:

› 250 mg Veenbes- of cranberry-extract (Vaccinium macrocarpon), 50:1
(FLOWENS®)
› 100 mg Lijnzaadextract (Linum usitatissimum), 20 % lignanen
› 40 mg Denextract (Pinus sylvestris), 75 % bètasitosterol (PHYTOPIN®)
› 11,5 mg Zink, o.v.v. zinkbisglycinaat (2 caps = 22,5 mg = 225 % RI*)
› 5 mg Lycopeen (2 caps = 10 mg lycopeen), LYCOBEADS®
› 3 mg Vitamine B6, o.v.v. pyridoxal-5-fosfaat (2 caps = 6 mg = 429 % RI*)
› 52,5 mcg Selenium, o.v.v. seleniumgist (2 caps = 105 mcg = 191 % RI*)

Gebruik:

2 maal één V-capsule per dag bij de maaltijden, met een groot glas water.
*RI = Referentie-inname
WETENSCHAPPELIJK
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WAAROM JE KIEST VOOR PROSSATON VAN
MANNAVITAL:
 bevat met FLOWENS® een bijzonder en op mannen
wetenschappelijk onderzocht cranberry-extract
 bevat met PHYTOPIN® een wetenschappelijk
onderzocht denextract als bron van bètasitosterol
 bevat werkzame, organische vormen van lycopeen
(LYCOBEADS®), selenium (seleniumgist) en zink
(zinkbisglycinaat)

TENSOTON FORTE

Clean
label

Met olijfblad dat bijdraagt tot het behoud van een normale bloeddruk – met hibiscus en olijfblad die de eliminatie van water door de
nieren bevorderen.
Westerse eetgewoonten, geestelijke spanning en gebrek aan beweging
kunnen de drukwaarden in onze de vaten doen oplopen en een hypotheek
op onze gezondheid leggen. Daarom zijn een gezonde levenswijze met
volop verse groenten en fruit, voldoende lichaamsbeweging en op tijd
ontspannen, belangrijk om de bloeddruk normaal te houden. TENSOTON
FORTE bevat een probaat duo planten: olijfblad voor het behoud van een
normale bloeddruk en hibiscus voor een vlotte eliminatie van water. Voor
een optimaal effect zijn ze gecombineerd met co-enzym Q10.

WAAROM JE KIEST VOOR TENSOTON FORTE
VAN MANNAVITAL:
 is een natuurlijke en complete totaalformule
 bevat olijfblad (Olea europaea), gestandaardiseerd op
40 % oleuropeïne, ter ontspanning van de vaten
 bevat hibiscus (Hibiscus sabdariffa), gestandaardiseerd
op 20 % anthocyanen, voor het ondersteunen van de
vochtbalans
 bevat per dagdosis 200 mg co-enzym Q10, verkregen door
fermentatie

Actieve ingrediënten
per 2 vegetarische capsules:

› 500 mg Olijfblad (Olea europaea,
gestandaardiseerd op 40 % oleuropeïne)
› 400 mg Hibiscusbloem of Roselle (Hibiscus
sabdariffa, gestandaardiseerd op 20 %
anthocyanen)
› 200 mg Co-enzym Q10 (Ubiquinone)

Gebruik:

‘s morgens en ’s avonds een V-capsule innemen
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ORTHO

REEKS

ORTHOMOLECULAIRE PREPARATEN VAN ABSOLUTE TOP
KWALITEIT VOOR EEN DOELGERICHTE AANPAK:
࢟ optimale samenstellingen met accent op vitaminen, mineralen of andere
orthomoleculaire stoffen
࢟ met bijzondere aandacht voor het gebruik van natuurlijke ingrediënten
࢟ met bijzondere aandacht voor een optimale opneembaarheid van de
ingrediënten
࢟ wetenschappelijk onderbouwde werking

CALMITON

Clean
label

Met passiebloem dat bijdraagt tot een natuurlijke ontspanning, een
betere stressbestendigheid en een gezonde slaap.
Een drukke job, een veeleisend gezin, files op de weg, examens…. er zijn
tal van redenen waarom we soms teveel geestelijke spanning ervaren en
we een natuurlijk, ontspannend middel kunnen g ebruiken zonder gevaar
op nevenwerkingen of a fhankelijkheid. Bijzonder aan CALMITON is een
door enzymatische splitsing van melkeiwit v erkregen en wetenschappelijk
onderzochte, natuurlijke substantie, alfa S1 caseïnedecapeptide. Verder
bevat dit natuurlijk middel ook passiebloemextract, dat gekend is om zijn
natuurlijke, rustgevende e igenschappen en voor het bevorderen van een
goede nachtrust.

Actieve ingrediënten per tablet:

› 150 mg caseïnehydrolysaat met
1,8 % alfa S1 caseïnedecapeptide
(LACTIUM®)
› 360 mg passiebloemextract
(Passiflora incarnata),
gestandaardiseerd op 2,5 % vitexine

Gebruik:

‘s morgens en ’s avonds een tablet
innemen met een glas water
WETENSCHAPPELIJK
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WAAROM JE KIEST VOOR CALMITON VAN
MANNAVITAL:
 bevat met alfa S1 caseïnedecapeptide (LACTIUM®),
een natuurlijk bio-actief stukje eiwit, dat werd verkregen door
enzymatische splitsing van melkeiwit en waarvan de werking
wetenschappelijk is onderbouwd
 bevat passiebloem (Passiflora incarnata), gestandaardiseerd op
2,5 % vitexine
 mag gebruikt worden bij intolerantie voor lactose of melkeiwit

GEFERMENTEERDE
RODE RIJST

Clean
label

+ CO-ENZYM Q10

De effectieve combinatie van twee natuurlijke fermentatieproducten.
Gefermenteerde Rode Rijst met co-enzym Q10 is de werkzame synergie
van twee hoogkwalitatieve 
fermentatieproducten. Bijzonder aan dit
voedingssupplement is het feit dat de Gefermenteerde Rode Rijst voor een
volledig veilige toepassing gecombineerd werd met co-enzym Q10.

WAAROM JE KIEST VOOR GEFERMENTEERDE
RODE RIJST + CO-ENZYM Q10 VAN
MANNAVITAL:
 bevat gefermenteerde rode rijst, verkregen door een
natuurlijk en traditioneel fermentatieproces onder
invloed van de correcte stam van de gunstige gist
Monascus purpureus
 de gebruikte gefermenteerde rode rijst is
gestandaardiseerd op monacoline K
 de gebruikte gefermenteerde rode rijst voldoet volledig
aan de normen qua toxische schimmelproducten citrinine
en aflatoxine
 voor een absoluut veilige toepassing van gefermenteerde
rode rijst bevat dit voedingssupplement ook co-enzym
Q10, eveneens een natuurlijk fermentatieproduct

Actieve ingrediënten
per vegetarische capsule:

› 400 mg Gefermenteerde Rode Rijst (Red Yeast
Rice, Monascus purpureus), gestandaardiseerd
op 0,6 % monacoline K (2 caps = 4,8 mg
monacoline K)
› 25 mg co-enzym Q10 (Ubiquinone, 2 caps =
50 mg)

Gebruik:

‘s morgens en ’s avonds een V-capsule met een
glas water innemen, bij voorkeur bij de maaltijden
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CARTILATON
Met Curcuma en Boswellia die bijdragen tot het behoud van soepele gewrichten
– met vitamine C dat bijdraagt tot de normale collageenaanmaak voor de
normale functie van kraakbeen – met mangaan dat bijdraagt tot de normale
vorming van bindweefsel.
De kwaliteit van ons leven wordt in grote mate bepaald door het gemak waarmee we ons
kunnen voortbewegen. In de totaalformule CARTILATON zit een ideale 70/30- combinatie
van goed opneembare en wetenschappelijk onderzochte vormen van curcuma en boswellia,
die bijdragen tot vlot bewegen. Voor een optimaal effect bevat CARTILATON ook
eierschalenmembraan, natief collageen type 2, MSM, silicium, vitamine C en mangaan.

WAAROM JE KIEST VOOR CARTILATON VAN
MANNAVITAL:
 bevat de ideale combinatie van goed opneembaar kurkumafytosoom (MERIVA®) en boswellia-fytosoom (CASPEROME®) voor
vlotter bewegen
 bevat met eierschalenmembraan (OVOMET®) een natuurlijke
synergie van glucosamine, chondroïtine, elastine en hyaluronzuur
 bevat natief of ongedenatureerd collageen type 2 (B2Cool®) voor
een optimaal behoud van collageen
 bevat vitamine C, dat de collageenaanmaak
en zo de kraakbeenfunctie ondersteunt
 bevat mangaan dat bijdraagt tot een normale
bindweefselaanmaak
 bevat de belangrijke mineralen zwavel (MSM)
en silicium (uit heermoes)
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CARTILATON, de natuurlijke totaalformule voor meer
bewegingsvrijheid, die niets aan het toeval overlaat.

Actieve ingrediënten per 4 vegetarische capsules:

› 700 mg Curcuma longa (Kurkumafytosoom, MERIVA®) en 300
mg Boswellia serrata (Wierookhars-fytosoom, CASPEROME®)
› 300 mg Eierschalenmembraan (OVOMET®)
› 40 mg Natief of Ongedenatueerd collageen type 2, NC II
(B2Cool®, 25 % of 10 mg collageen type II)
› 500 mg MSM of Methylsulfonylmethaan
› 180 mg Vitamine C (L-ascorbinezuur, 225 % RI*)
› 10 mg Silicium (kiezelzuur), aangevoerd door 144 mg
Heermoesextract (Equisetum arvense)
› 1 mg Mangaan (50 % RI*), aangevoerd door 6,25 mg
mangaanbisglycinaat

Gebruik:

4 V-capsules per dag, verspreid over 2 of 3 maaltijden in te
nemen, met een groot glas water. Bij gewenst effect kan
overgestapt worden naar 3 tot 2 maal 1 V-capsule per dag
(voor elastische huid en rimpelreductie: 2 V-capsules/dag)
*RI = Referentie-inname
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KYO DOPHILUS
ONE PER DAY

Unieke synergie van 3 stammen humane, levensvatbare darmbacteriën
(The Friendly Trio®) die bijdraagt tot een gezonde en evenwichtige
darmflora.
Het belang van een gezonde en evenwichtige darmflora wordt steeds meer
onderkend, waarbij vooral suiker, vezelgebrek, medicijnen, stress en toxische
stoffen verstorend werken. Met KYO-DOPHILUS ONE PER DAY bestaat een
unieke combinatie van lactobacillen en bifidobacteriën, die terug harmonie
in de darmflora brengt. Deze darmbacteriën hechten zich specifiek aan de
darm van de mens en hebben in wetenschappelijke studies hun efficiëntie
bewezen. Tot aan de houdbaarheidsdatum van dit voedingssupplement
is er een minimum aantal van 3 miljard levensvatbare (!) darmbacteriën
gegarandeerd.

WAAROM JE KIEST VOOR KYO DOPHILUS ONE PER
DAY VAN M
 ANNAVITAL:
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 bevat met “The Friendly Trio®” een wetenschappelijk
onderzochte synergie van de darmbacteriën Lactobacillus
gasseri KS-13, Bifidobacterium bifidum G9-1 en Bifidobacterium
longum MM-2 (KYO-DOPHILUS®)
 de darmbacteriën zijn humane stammen, niet afkomstig uit
zuivel of van dierlijke oorsprong, die de maagbarrière overleven
en zich specifiek hechten aan de darmreceptoren van de mens
 bevat gegarandeerd 3 miljard levensvatbare kiemen per capsule
op het moment van gebruik
 is een zeer stabiele formule, waarvoor geen koeling vereist is
 is vrij van: bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen, suiker, zout,
melk, gist, gluten, soja en GMO-bestanddelen

GEGARANDEERD
3 MILJARD
LEVENDE KIEMEN
BIJ GEBRUIK

Ingrediënten per capsule:

› KYO-DOPHILUS®: minimum 3 miljard
levende darmbacteriën van specifiek
humane stammen van: Lactobacillus
gasseri KS-13 - Bifidobacterium bifidum G9-1
- Bifidobacterium longum MM-2
(The Friendly Trio®)

Gebruik:

volwassenen: 1 à 2 capsules per dag tijdens
de maaltijden. Kinderen vanaf 6 jaar: ½
capsule per dag, uitstrooien over voedsel of
in een drankje.
WETENSCHAPPELIJK
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GEGARANDEERD
6 MILJARD
LEVENDE KIEMEN
BIJ GEBRUIK

KYO DOPHILUS
MULTI 9

Synergie van 9 stammen humane, levensvatbare darmbacteriën (The Friendly Trio® met 6
daarbij passende stammen), die bedoeld is voor een grotere diversiteit van de darmflora.
Een zeer belangrijk aspect van een gezonde en evenwichtige darmflora is het feit dat ze een
groot aantal gunstige bacteriënstammen vertoont. Dergelijke diversiteit is vaak verdwenen bij
een westerse levenswijze en kan niet of zeer moeilijk verkregen worden bij de inname van een
darmflorapreparaat dat maar één stam aanvoert. Om die reden bevat KYO DOPHILUS MULTI
9 maar liefst 9 levensvatbare stammen, waaronder de wetenschappelijk onderzochte synergie
“The Friendly Trio®”, die heel specifiek aan humane darmreceptoren binden, zich vlot delen en
snel de diversiteit van de darmflora verhogen.

WAAROM JE KIEST VOOR KYO DOPHILUS
MULTI 9 VAN MANNAVITAL:
 bevat liefst 9 stammen, opgebouwd rond de “The
Friendly Trio®”, een wetenschappelijk onderzochte
synergie van darmbacteriën (KYO-DOPHILUS®)
 de darmbacteriën zijn humane stammen, niet
afkomstig uit zuivel of van dierlijke oorsprong, die
de maagbarrière overleven en zich specifiek hechten
aan de darmreceptoren van de mens
 bevat gegarandeerd 6 miljard levensvatbare kiemen
per 2 capsules op het moment van gebruik
 is een zeer stabiele formule, waarvoor geen koeling
vereist is
 is vrij van: bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen,
suiker, zout, melk, gist, gluten, soja en GMObestanddelen

WETENSCHAPPELIJK
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Actieve ingrediënten per 2 capsules:

› minimum 6 miljard levende darmflorabacteriën van specifiek
humane stammen: The Friendly Trio® (Lactobacillus gasseri KS-13,
Bifidobacterium bifidum G9-1en Bifidobacterium longum MM-2), in
synergie met Bifidobacterium longum BB536, Bifidobacterium infantis
M-63, Lactobacillus gasseri LAC-343, Lactobacillus rhamnosus LCS-742,
Bifidobacterium breve M-16V en Bifidobacterium lactis.

Gebruik:

2 capsules per dag, tijdens de hoofdmaaltijden, in te nemen met een
glas water. Onderhoudsdosis: 1 capsule per dag.
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MULTITON

het multivitamine-multimineraalpreparaat dat echt een verschil maakt
Vermindert vermoeidheid en futloosheid (door magnesium, vitamines
B2, B3, B5, B6, B12 en C, foliumzuur, ijzer) – versterkt de weerstand
(door vitamines A, B6, B12, C en D, selenium, zink, foliumzuur, ijzer,
koper) – draagt bij tot een normale functie van het zenuwstelsel (door
magnesium, vitamines B1, B2, B3, B6, B12 en C, biotine, jodium, koper) –
draagt bij tot de celbescherming (vitamines C, E en B2, selenium, zink,
koper, mangaan) ….
In deze tijden van bodemverarming, sterke vervuiling, verhoogde werkdruk
en dagelijkse stress, is een aanvulling op de voeding heel vaak nuttig. Helaas
bieden de meeste multivitamine-multimineraalpreparaten onvoldoende
steun, omdat ze synthetische vitaminen en anorganische, slecht
opneembare mineralen bevatten. Helemaal anders is het met MULTITON
van Mannavital: dit zeer breed ondersteunend multipreparaat voldoet
aan de hoogste kwaliteitseisen en levert enkel de correcte en bioactieve
nutriënten aan.

WAAROM JE KIEST VOOR MULTITON VAN MANNAVITAL:
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zeer complete en uitgebalanceerde samenstelling voor een dagelijkse aanvulling
met enkel bioactieve, direct werkzame vormen van vitaminen
met enkel goed opneembare, organische vormen van mineralen
met alle voedingsstoffen aan 50 % van de aanbevolen dagdosis (behalve de volumineuze calcium en magnesium aan 40 %)
bevat naast de klassieke vitaminen en mineralen ook bioactieve vormen van zwavel, boor en silicium en is een bron van co-enzym Q10

Actieve ingrediënten per 2 vegetarische capsules:
Vitaminen

Mineralen

400 mcg RE Vitamine A (50 % RI*)

300 mg Calcium (40 % RI*)

0,55 mg Vitamine B1 (50 % RI*)

150 mg Magnesium (40 % RI*)

0,7 mg Vitamine B2 (50 % RI*)

5 mg Zink (50 % RI*)

8 mg Vitamine B3 (50 % RI*)

27,75 mcg Selenium (50 % RI*)

3 mg Vitamine B5 (50 % RI*)

7 mg IJzer (50 % RI*)

0,7 mg Vitamine B6 (50 % RI*)

75 mcg Jodium (50 % RI*)

100 mcg Vitamine B9/B11/M (50 % RI*)

20 mcg Chroom (50 % RI*)

1,25 mcg Vitamine B12 (50 % RI*)

1 mg Mangaan (50 % RI*)

25 mcg Biotine (50 % RI*)

0,5 mg Koper (50 % RI*)

40 mg Vitamine C (50 % RI*)

3 mg Silicium

2,5 mcg Vitamine D3 (100 IU, 50 % RI*)

1 mg Boor

6 mg Vitamine E (50 % RI*)

50 mg MSM (34 % Zwavel )

37,5 mcg Vitaminen K1 + K2 (50 % RI*)
Bioactieve stof : Ubiquinone 50 mg (Coenzym Q10)
*RI = Referentie-inname

Gebruik:

2 V-capsules per dag, bij de hoofdmaaltijden

VERGELIJK MULTITON MET ANDERE
MULTIPREPARATEN EN LET OP DEZE
VOORDELEN:
 Vit B6: geen potentieel neurotoxische
pyridoxinehydrochloride, maar bioactieve,
onschadelijke pyridoxal-5’-fosfaat
 Vit B12: geen cyanideverbinding (cyanocobalamine),
noch hydroxycobalamine, maar de bioactieve
methylcobalamine (plantaardig fermentatieproduct)
 Folaat (B9/B11): geen slecht werkzaam en nog
om te zetten foliumzuur, maar direct werkzame
5-methyltetrahydrofolaat
 Vit E: geen synthetische en onwerkzame D,Lalfatocoferol, noch geïsoleerde D-alfatocoferol, maar
gemengde tocoferolen en gemengde tocotriënolen
 Vit A: geen synthetische bètacaroteen als provitamine
A , maar complex van gemengde carotenoïden,
aangevuld met retinol (echte vitamine A)
 Vit K2: natuurlijk natto-extract met menaquinone-7
 Calcium: geen anorganische, slecht opneembare
calciumcarbonaat, maar de alg Lithothamnium
calcareum met zeer goed opneembare calcium
 Magnesium: geen slecht opneembare
magnesiumoxide, maar goed opneembare “liposomale”
magnesium (UltraMag®, met zonnebloemlecithine)
 IJzer: geen “harde”, slecht opneembare ijzersulfaat,
maar “zachte” en goed opneembare gecheleerde
ijzerbisglycinaat
 Selenium: geen anorganische en in hogere doses
potentieel toxische selenieten of selenaten, maar
organische, gecheleerde seleniumgist
 …
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MSM-GEL

VERRIJKT MET ESSENTIËLE OLIËN
Topformule voor maximaal bewegingscomfort. Houdt de gewrichten
soepel en verlicht stijve en stramme spieren. Ook te gebruiken ter
verzorging van spieren en gewrichten bij/na sport. Geeft een mild
verwarmend gevoel.
Veel mensen zijn op zoek naar een ideaal uitwendig hulpmiddel om vrijer en
vlotter te bewegen. Met de MSM-gel van Mannavital bestaat hiervoor een
unieke formule met een lokale, heel diep doordringende werking en voor
een maximaal bewegingscomfort, op basis van de organische zwavelstof
methylsulfonylmethaan en met een synergie van passende essentiële oliën.
MSM-gel is ideaal voor de sporter, de wandelaar en de rijpere persoon die
worstelt met weerspannige spieren en stijve gewrichten.

WAAROM JE KIEST VOOR MSM GEL VAN
MANNAVITAL:
 bevat liefst 10 % van de natuurlijke zwavelbron MSM die
als zeer kleine molecule heel vlot in de huid penetreert
 bevat een optimale combinatie van essentiële oliën, die
de spieren ontspannen, de gewrichten soepel houden
en de lokale circulatie ondersteunen: Citroeneucalyptus,
Lavandin X super, Wintergreen en Laurier
 met een actieve vorm van vitamine B3 voor een
aangenaam verwarmend gevoel

100

Actieve ingrediënten:

› Methylsulfonylmethaan (10 %)
› Essentiële oliën van: Eucalyptus citriodora
(Citroeneucalyptus, 2,5 %), Lavandula X burnatii
(Lavandin super, 1,5 %), Gaultheria procumbens
(Wintergreen, 0,5 %), Laurus nobilis (Laurier, 0,5 %)
› Benzylnicotinaat 0,04%.

Gebruik:

de MSM-gel van Mannavital tot 5 maal daags
gelijkmatig aanbrengen op de aangedane zones.
Typische toepassingsplaatsen zijn de rug, nek,
schouders, knieën, enkels en alle spieren. Vermijd
contact met de ogen. Niet toepassen op zuigelingen
en kinderen onder de 6 jaar.

OSTEOTON FORTE

Clean
label

Draagt bij tot het behoud van normale botten dankzij vitamine D3, vitamine K2 en calcium (aangevoerd door Lithothamnium calcareum).
Er zijn verschillende voedingsstoffen die bijdragen tot het behoud van sterke
beenderen. OSTEOTON FORTE is een zeer complete synergie daarvan, die
niet alleen de best werkzame en opneembare vormen van de botverstevigende
vitaminen en mineralen aanvoert, maar dit eveneens in hun correcte doseringen.
Zo wordt 180 mcg van stabiele vitamine K2 aangevoerd onder zijn werkzame
“all trans”-vorm en zit per dagdosis een toegelaten, efficiënte hoeveelheid
3000 IU vitamine D3. Daarnaast fungeert het algje Lithothamnium calcareum
een natuurlijke en ideale bron van goed opneembare calcium, in synergie met
andere mineralen, zoals magnesium en boor.

WAAROM JE KIEST VOOR OSTEOTON FORTE
VAN MANNAVITAL:
 bevat met 3000 IU een goede en werkzame dosis van
vitamine D3, het vitamine dat vooral de opname van
calcium bepaalt
 bevat met 180 mcg menaquinone-7 in de correcte “all
trans”-vorm van vitamine K2 , de vitamine die vooral
calcium helpt neerzetten in de botten
 bevat met AQUAMIN® een wetenschappelijk onderzochte
concentraat van het algje Lithothamnium calcareum, dat
natuurlijke en goed opneembare vormen aanvoert van
calcium, magnesium, zink en andere mineralen
 bevat eveneens het mineraal boor, dat vitamine D
activeert
 bevat vitamine A (retinylpalmitaat): de co-partner van
vitamine D

2000 IU VIT D3 + 180mcg VIT K2 / dagdosis

3000 IU
Vit D3
+
180 mcg
vit K2/dagdosis
Actieve ingrediënten per 2 tabletten:

› 1666,7 mg Lithothamnium calcareum
(AQUAMIN®), met 30 % calcium
(500 mg calcium = 62,5 % RI*)
› 3 mg Boor (o.v.v. natriumboraat)
› 1200 mcg vitamine A (retinylpalmitaat =
150 % RI*)
› 180 mcg Vitamine K2
(menaquinone-7, = 240 % RI*) (VitaMK7®)
› 75 mcg of 3000 IU vitamine D3
(cholecalciferol, = 1500 % RI*)

Gebruik:

‘s morgens en ’s avonds een tablet met water
innemen tijdens de maaltijden.

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT
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RELAXOTON

Clean
label

Draagt bij tot:
- een normale geestelijke functie, waaronder de stressbestendigheid,
dankzij magnesium, ashwagandha en de vitaminen B1, B3, B6, folaat,
B12, biotine en C
- het energieleverend metabolisme, dankzij magnesium, ashwagandha
en de vitamines B1, B2, B3, B5, B12 en C
- de afname van vermoeidheid, dankzij magnesium, ashwagandha en
de vitaminen B2, B3, B5, B6, folaat, B12 en C.
RELAXOTON is een natuurlijke totaalformule die bij een drukke, westerse
levensstijl helpt rustig en geconcentreerd te blijven en die tevens het
prestatievermogen bevordert. RELAXOTON bevat hiervoor in de eerste
plaats de ontspannende combinatie van goed opneembare magnesium en
het totale vitamine B-complex in zijn bioactieve vormen. Voor een optimaal
effect werd dit duo aangevuld met de “adaptogene” plant Ashwagandha
(Indische ginseng), die ons aanpassingsvermogen bij ongunstige en drukke
omstandigheden verhoogt, waardoor we kalm en geconcentreerd blijven
en minder vermoeidheid ervaren. Bijzonder aan RELAXOTON is een
meloenextract als bron van het “master” antioxidans superoxidedismutase
(SOD). Tenslotte zijn ook vitamine C en vitamine D van de partij in deze
complete formule.
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WAAROM JE KIEST VOOR RELAXOTON VAN MANNAVITAL:
 bevat 250 mg elementaire magnesium per dagdosis, aangevoerd door zeer goed opneembare “liposomale” magnesium
(UltraMag®)
 bevat met KSM 66® wetenschappelijk onderzochte Ashwagandha, dat in 13 placebogecontroleerde studies zijn werkzaamheid
heeft bewezen
 bevat met EXTRAMEL® een bijzonder meloenconcentraat waarvan de positieve werking wetenschappelijk is aangetoond
 bevat het ganse vitamine B-complex in zijn bioactieve, goed opneembare vormen
Actieve ingrediënten per 2 tabletten:
›
›
›
›

714 mg Liposomale magnesium (Ultramag®), met 250 mg magnesium (67 % RI*)
600 mg Ashwagandha (Withania somnifera, KSM 66®)
80 mg Vitamine C o.v.v. L-ascorbinezuur (= 100 % RI*)
Vitamine B-complex: 1,1 mg B1 als thiaminehydrochloride (100 % RI*), 1,4 mg B2 als riboflavine-5’-fosfaat (100
% RI*), 50 mg B3 als nicotinamide (313 % RI*), 50 mg B5 als calciumpantothenaat (833 % RI*), 1,4 mg B6 als
pyridoxal-5’-fosfaat (100 % RI*), 200 mcg B11/folaat als 5-methyltetrahydrofolaat (100 % RI*), 25 mcg B12 als
methylcobalamine (1000 % RI*), 50 mcg biotine (100 % RI*)
› 10 mg meloenextract (Cucumis melo, EXTRAMEL®) met 140 IU SOD B (superoxide dismutase)
› 25 mcg of 1000 IU vitamine D3 (cholecalciferol, 500 % RI*)

Gebruik:

‘s morgens en ’s avonds een tablet met water innemen tijdens de maaltijden.
*RI = Referentie-inname
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT

Goed
opneembare
Magnesium
(Ultramag®)

Ashwagandha of
+ Indische ginseng +
(KSM-66®)

Bio-actieve
vormen van
Vit B-complex

+

SOD
(Extramel®)
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SELENIUM

Clean
label

All Natural Antioxidant complex + zink & SOD
De antioxidanten selenium, zink, vitamine C en vitamine E dragen bij tot de
bescherming van cellen tegen oxidatieve stress – selenium, zink, vitamine C
en vitamine A dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem –
vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming – zink en vitamine A
dragen bij tot een normale huid en een normaal gezichtsvermogen.
Het belang van antioxidanten in de strijd tegen vrije radicalen voor het behoud van
een goede gezondheid is genoegzaam gekend. Helaas zijn er heel weinig preparaten
die deze voedingsstoffen in hun natuurlijke en best werkzame vormen aanbieden.
SELENIUM All Natural Antioxidant complex + zink & SOD voldoet wel aan deze
criteria.

WAAROM JE KIEST VOOR SELENIUM ALL NATURAL
ANTIOXIDANT COMPLEX VAN MANNAVITAL:
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 is een antioxidantencomplex dat voor 100 % uit natuurlijke en
bioactieve componenten bestaat
 bevat met seleniumgist een natuurlijke en werkzame vorm van
selenium
 bevat met zinkbisglycinaat een organische en gecheleerde vorm
van zink
 bevat met een concentraat van de acerolakers een natuurlijke
vorm van vitamine C, die tevens de van nature begeleidende
bioflavonoïden bevat
 bevat met concentraten van ongeraffineerde zonnebloemolie
en - Fair Trade rode palmolie natuurlijke bronnen van gemengde
tocoferolen en – tocotriënolen als vitamine E
 bevat met ongeraffineerde Fair Trade rode palmolie-concentraat
een natuurlijke vorm van gemengde carotenoïden
 bevat met EXTRAMEL® een bijzonder en goed opneembaar
meloenconcentraat, rijk aan het ‘primair’ antioxidans Super Oxide
Dismutase (SOD)

Actieve ingrediënten
per vegetarische capsule:

› 100 mcg selenium (182 % RI*)
Bron: selenium verrijkte biergist
› 80 mg vitamine C (100 % RI*)
Bron: acerolakers
› 18 TE vitamine E (150 % RI*)
Bron: zonnebloem- en Fair Trade rode palmolie
› 15 mg zink (150 % RI)
Bron: organische zinkbisglycinaat
› 1200 mcg vitamine A (150 % RI*)
Bron: Fair Trade rode palmolie
› 10 mg EXTRAMEL® met 140 IU SOD.
(Super Oxide Dismutase) Bron: meloen

Gebruik:

1 V-capsule per dag met een glas water innemen
*RI = Referentie-inname

TRIOMOVE

MET VANILLESMAAK
Unieke synergie van glucosamine, chondroïtine en MSM in hun
optimaal werkzame vormen en in de wetenschappelijk onderzochte doseringen – met vitamine C dat bijdraagt tot de normale
collageenvorming voor de normale werking van het kraakbeen.
Glucosamine, chondroïtine en MSM zijn natuurlijke bouwstoffen. TRIOMOVE biedt ze aan in hun best opneembare vorm, in hun beste kwaliteit
en in hun optimale dagdosis, aangevuld met vitamine C voor het kraakbeen.
Om de bittere smaak van deze componenten te maskeren, zit een natuurlijk
vanille-aroma in TRIOMOVE.

WAAROM JE KIEST VOOR TRIOMOVE
VAN MANNAVITAL:
 bevat per dagdosis de wetenschappelijk
onderbouwde dosis van 1500 mg
glucosaminesulfaat en dit in een vegetarische
vorm, verkregen uit maïs door een natuurlijk
fermentatieproces
 bevat per dagdosis de wetenschappelijk
onderbouwde dosis van 1200 mg
chondroïtinesulfaat, van een farmaceutische
kwaliteit, afkomstig van kraakbeenvissen
 bevat per dagdosis de wetenschappelijk
onderbouwde dosis van 2250 mg MSM
(methylsulfonylmethaan) van uitstekende
kwaliteit
 mag worden gebruikt bij allergie voor schaal- en
schelpdieren

Ingrediënten per dagdosis:

› 1500 mg vegetarische glucosaminesulfaat (2000 mg
glucosaminesulfaat.2KCl, waarvan 1183 mg elementaire
glucosamine)
› 1200 mg chondroïtinesulfaat (farmaceutische kwaliteit)
› 2250 mg methylsulfonylmethaan (MSM)
› 80 mg vitamine C (calciumascorbaat), 100 % Referentieinname

Gebruik:

2 maal per dag een afgestreken koffielepel TRIOMOVE
oplossen in 250 ml lauw water, vruchtensap of om het
even welke niet -alcoholische drank en innemen bij
voorkeur na de maaltijden.
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VITAMINE C + ZINK

Actieve ingrediënten per
V-kauwtablet:

kauwtabletten met Vlierbesextract

Draagt bij tot: de normale werking van het immuunsysteem (vit C, zink,
selenium, vlierbes) - de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress (vit
C, zink, selenium, vlierbes) - het verzachten van de keel en het verlichten van
prikkelhoest (vlierbes).
VITAMINE C + ZINK – kauwtabletten van Mannavital combineren met zink, vitamine
C en selenium drie cruciale voedingsstoffen die ons helpen beschermen tegen winterse invloeden omdat ze bijdragen tot een sterke weerstand en tot de bescherming tegen schadelijke vrije radicalen . Bijzonder aan deze tabletten is het feit dat ze ook een sterk geconcentreerd extract van vlierbessen bevatten die tegelijk de immuniteit ondersteunen en de
keel tot rust te brengen. VITAMINE C + ZINK – kauwtabletten met vlierbesextract zijn
vrij van geraffineerde suiker en zijn gezoet met steviolglycosiden en de suikeralcoholen
mannitol en xylitol. Ze bevatten als smaakstof een natuurlijk woudvruchtenaroma. Deze
kauwtabletten combineren uitzonderlijk goed met VITAMINE D3 + VITAMINE A Forte
en met QUERCETINE PLATINUM.

› 500 mg vitamine C (L-ascorbinezuur,
625 % RI*)
› 100 mg vlierbesextract (Sambucus nigra)
› 22,5 mg zink (150 % RI*), aangevoerd door
zinkcitraat

Gebruik:

1 kauwtablet per dag of zoals
voorgeschreven door een
gezondheidsprofessional.
*RI = Referentie-inname

WAAROM JE KIEST VOOR VIT C + ZINK-KAUWTABLETTEN MET
VLIERBESEXTRACT:







bevatten de optimale combinatie van 4 weerstandversterkers in een ideale dagdosis
bevatten een sterk vlierbesextract: één tablet komt overeen met liefst 8 g verse bessen
bevatten zink en selenium in een organische, goed opneembare vorm
bevatten als vitamine C voor de helft gebufferde, niet-zure calciumascorbaat
bevatten het steviolglycoside met de puurste zoete smaak: rebaudioside A
bevatten een aangenaam woudvruchtenaroma

Ideale combinatie voor een sterke basisafweer:
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VITAMINE D3 + VITAMINE A Forte
Draagt bij tot: een normale functie van het immuunsysteem (vit D3 en
vit A) – een normale celdeling (D3) en normale celdifferentiatie (A)
– het behoud van normale slijmvliezen en een normale huid (A) - het
behoud van normale botten, tanden en spierfunctie (D3).

3000 UI vit D
+ 4000 UI vit A/caps)
Actieve ingrediënten per capsule:

Vitamine D3 + Vitamine A Forte van Mannavital bevat de combinatie van
2 onafscheidelijke vitaminen, die vooral in synergie bijdragen tot een sterke
weerstand en die in hun best opneembare vorm worden aangeboden. Dit
voedingssupplement bevat met 3000 IU vitamine D een werkzame dosis
van vitamine D, maar heeft het voordeel ook de “co-partner” van vitamine
D aan te bieden: vitamine A. Want langdurige inname van vitamine D alleen,
kan de werkzaamheid van en de reserve aan vitamine A doen afnemen. Verder draagt dit voedingssupplement ook bij tot het behoud van normale huid
en slijmvliezen (vit A), botten en tanden (vit D3).

› 3000 IU of 75 mcg vitamine D3
(cholecalciferol, 1500 % RI*)
› 4000 IU of 1200 mcg RE vitamine A
(retinylpalmitaat, 150 % RI*)

Gebruik:

jongeren vanaf 11 jaar en volwassenen:
1 capsule per dag
*RI = Referentie-inname

WAAROM JE KIEST VOOR VITAMINE D3 + VITAMINE A
FORTE VAN MANNAVITAL:
 ze bevat de optimale synergie van twee vitamines, die als ‘copartners’ elementair zijn voor een normale immuniteit
 beide vitamines worden in hun ideale vorm en aan een veilige
dosis aangeboden
 draagt ook bij tot normale botten (vit D), normale slijmvliezen
en huid (vit A).

1 capsule + 1 kauwtablet per dag = optimale bescherming.
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UBIQUINOL
50MG

Gereduceerde, directe actieve vorm van co-enzym Q10.
Co-enzym Q10 kan onder twee vormen worden aangeboden: ubiquinone en
ubiquinol. Ubiquinone is de geoxideerde vorm van co-enzym Q10, die eerst nog
moet gereduceerd worden in het lichaam vooraleer het actief wordt. Naarmate
we ouder worden neemt de capaciteit van deze omzetting af. U
 BIQUINOL
is de gereduceerde vorm van co-enzym Q10, die niet meer hoeft o
 mgezet te
worden en dus direct werkzaam is. UBIQUINOL wordt bovendien ook beter
opgenomen dan ubiquinone.

WAAROM JE KIEST VOOR UBIQUINOL COENZYM Q10 VAN M
 ANNAVITAL:
 bevat ubiquinol die werd verkregen door een natuurlijk
fermentatieproces (KANEKA®)
 is een wetenschappelijk onderzochte vorm van ubiquinol
 is de gereduceerde, direct werkzame vorm van co-enzym Q10,
die moet niet meer omgezet worden in het lichaam
 wordt beter opgenomen dan ubiquinone, de geoxideerde
vorm van co-enzyme Q10
 heeft de beste prijs/kwaliteitverhouding
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Actief ingrediënt per capsule:

› 50 mg Ubiquinol (KANEKA QH®)

Gebruik:

1 à 2 capsules per dag met een glas water, best bij
het ontbijt en/of het middagmaal. In bijzondere
omstandigheden: tot 4 capsules per dag.
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BOEKEN

NATUURLIJK WEGWIJS

ISBN: 9789080778467

Het Groot Handboek Geneeskrachtige Planten is een fraai uitgevoerd naslagwerk (met veel duidelijke kleurenfoto’s), waarin op
een grondige manier de (200) belangrijkste kruiden van de moderne
(westerse) fytotherapie worden beschreven. Inhoudsstoffen, werking,
indicaties en verwerkingsvormen, alsmede waarschuwingen, mogelijke nevenwerkingen, contra-indicaties en interacties met medicijnen
en voedingssupplementen komen uitvoerig aan de orde, naast gegevens over naamgeving, geschiedenis en botanie. De informatie is
zoveel mogelijk gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek (publicaties in tijdschriften, internationaal gerenommeerde overzichtswerken).
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ISBN: 9789080778474

ISBN: 9789080778498

ISBN: 9789082692228

Het Nederlandstalige standaardwerk voor de
Bachbloesemtherapie met:
• uitgebreide beschrijvingen en toepassingen
van de 38 bloesemremedies en de eerste hulp
remedie;
• de signatuurleer van de Bachbloesems, die het
verband legt tussen de groei en het gedrag van de
bloesems en hun werkzaamheid;
• een uitgebreid repertorium voor een selectie van
de correcte bloesems, op de specifieke klacht én
een repertorium op basis van trefwoorden;
• bijzondere aandacht voor de kwaliteitseisen, correcte aanmaak en toediening van Bachbloesems;
• de filosofie van Dr Bach en een beknopte biografie

Zowel voor de gezondheidswerker die reeds energetische geneeswijzen beoefent als voor de geïnteresseerde leek is “Een energetische kijk op gezondheid en ziekte” een echte aanrader.

In “Homeopathie in de praktijk”, gaat Vithoulkas heel grondig in op de praktische toepassing
van homeopathie, de energetische geneeswijze bij
uitstek. Wat zijn homeopathische remedies, hoe ze
worden bereid en op welke manier leidt een geneesmiddelenproef tot het gedetailleerde beeld van een
remedie? Vithoulkas leert ons een homeopathisch
interview afnemen, hoe we de symptomen moeten
valoriseren en moeten uitkijken naar alles wat aan
de casus eigenaardig of karakteristiek is. Vervolgens
kan de best passende homeopathische remedie
geselecteerd worden aan de hand van de totaliteit
van de symptomen en op basis van de natuurwet
“similia similibus curentur”, eventueel met behulp
van een repertorium.

Dit boek vertelt waarom de homeopathie bij uitstek een excellente manier is om op een gegronde
manier de mens aan te sterken. Het wordt gevolgd
worden door een tweede boek waarin de praktijk
van de homeopathie nader wordt toegelicht.
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