
Ondersteun 
je immuniteit met de 

voedingssupplementen 
van Mannavital 



De belangrijkste kenmerken 
van de voedingssupplementen 
van Mannavital: 

	wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen: met 
zoveel mogelijk ingrediënten, waarvan de werking is bewezen 
in correct uitgevoerde studies 

	ingrediënten van de beste kwaliteit, aangevoerd in hun 
natuurlijke, bioactieve vorm

	ingrediënten met de focus op een goede opname (“het is niet 
wat je inneemt, maar wat je opneemt dat telt”)

	ingrediënten aan de correcte dosis voor de bestemde indicatie
	niet verpakt in blisters voor een lagere ecologische voetafdruk
	in vegetarische capsules of -tabletten waar mogelijk
	aan de beste prijs/kwaliteitsverhouding 



	� met KalmCold®, een extract van Indiase echinacea of Kalmegh (Andrographis 
paniculata, gestandaardiseerd op 33 % andrographolides), waarvan de werking bewezen 
is1. Dat Andropgraphis paniculata, de “koning der bitterplanten”, het immuunsysteem 
stimuleert en helpt vrijer te ademen, is ook bewezen in meerdere overzichtsstudies2,3,4. In een 
andere overzichtsstudie wordt ook bewezen dat Andropgraphis paniculata beter werkt bij 
luchtwegenklachten dan echinacea5  

	� met Umckaloabo of Zuid-Afrikaanse geranium (Pelargonium sidoides), dat zorgt voor 
meer ademhalingscomfort en dat een geprikkelde keel en hoest verlicht; in de correcte dosis en 
kwaliteit (25 % galluszuur). Werking is in overzichtsstudies bewezen6,7.  

	� met de mineralen selenium en zink en de vitaminen C, D en A, die bijdragen tot de 
normale werking van het immuunsysteem, in hun werkzame, organische vormen, in een 
onderhoudsdosis
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IMMUNOTON FORTEIMMUNOTON FORTE
natuurlijke totaalformule die helpt natuurlijke totaalformule die helpt 
afrekenen met winterse aanvallenafrekenen met winterse aanvallen

IMMUNOTON FORTE van Mannavital versterkt de weerstand en helpt sneller een winterse aanval 
door te komen. Het is een optimale combinatie van immuunversterkende plantenextracten  in hun 
correcte, therapeutische dosis met de passende weerstandsondersteunende vitaminen en mineralen in  
een onderhoudsdosis. 



VITAMINE C: 
tabletten en gebufferd poeder

VITAMINE D: 
druppels en capsules

	� VITAMINE C PLATINUM: met één volle gram vitamine C per tablet, voor 
een optimale werking gecombineerd met extracten uit rozenbottel en 
citrusvruchten als bronnen van bioflavonoïden. 

	� Gebufferde VITAMINE C-poeder + bioflavonoïden PLATINUM: niet-zure 
vitamine C onder de vorm van gelijke delen magnesium- en calciumascorbaat. 
Voor een optimale werking  worden deze basische vormen van vitamine C 
aangeboden in synergie met bioflavonoïden uit citrusvruchten. Ideaal voor 
hogere dagdoseringen.

	� VITAMINE D PLATINUM druppels (250 IU per druppel): handige 
druppelvorm voor een adequate, persoonlijke dosering, op basis van medium 
chain triglyceriden voor een goede opname, met vitamine E als antioxidans 
voor het behoud van werkzaamheid van vitamine D

	� VITAMINE D PLATINUM capsules (1000 IU per capsule): gemakkelijk 
slikbare, kleine capsules (“pearls”), ideaal voor kinderen. In extra vierge olijfolie

Vitamine C draagt bij tot:
-  een normale werking van het immuunsysteem, ook tijdens en na zware 

inspanningen
- een normaal energieleverend metabolisme en de vermindering van 

vermoeidheid en futloosheid
- de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress, de normale aan-

maak van collageen en  de normale werking van het zenuwstelsel

VITAMINE D3 PLATINUM draagt bij tot:
-  de normale werking van het afweersysteem
-  het behoud van sterke botten en tanden
-  een normale spierfunctie



VITAMINE C + ZINK-kauwtabletten 
met vlierbesextract

	� met vitamine D3 (cholecalciferol) in een adequate dosis 
(3000 IU/dag)

	� met Vitamine A (retinol) in een adequate dosis (4000 IU/dag)

	� reden van combinatie van deze vetoplosbare vitaminen:
- synergie qua immuniteit: waar vitamine D algemeen en op meerdere 

vlakken de immuniteit bevordert, is vitamine A vooral belangrijk voor de 
integriteit van de slijmvliezen van de ademhalingswegen

- antagonisme qua binding: eenzijdig hoog doseren van één van beiden 
vitaminen, remt de werking van de andere af (door binding op dezelfde 
RXR-receptor), vandaar ze beter samen toedienen

	� met 500 mg vitamine C per kauwtablet, voor de helft onder gebufferde 
vorm om de kauwtablet niet te zuur te maken

	� met 22,5 mg zink per kauwtablet (zinkcitraat)

	� met een sterk geconcentreerd vlierbesextract (80:1), voor een sterke 
weerstand en meer ademhalingscomfort, alsook om een geprikkelde keel te 
verzachten

	� met een natuurlijk woudvruchtenaroma

	� zonder geraffineerde suiker, gezoet met stevia-extract (rebaudioside A, 
98 %), mannitol en xylitol

3000 IU vit D 
+ 4000 IU vit A/caps)

Ideale combinatie voor een sterke basisafweer: 
1 capsule + 1 kauwtablet per dag = optimale bescherming. 

VITAMINE D3 + VITAMINE A forte



ZINK PlatinumZINK Platinum

Selenium Selenium 
All Natural Antioxidant complexAll Natural Antioxidant complex

QUERCETINE Platinum

	� zinkbisglycinaat of ‘gecheleerde zink’, 
voor de allerbeste opname gebonden aan het 
aminozuur glycine (22,5 mg elementaire zink per 
capsule), remt de opname van andere mineralen 
niet af, zoals koper

	� de uitstekende opneembaarheid is weten-
schappelijk bewezen (ZINC CHELAZOME® van 
ALBION®) 

draagt bij tot een normale werking van het 
immuunsysteem

met organische selenium (seleniumgist), 
organische zink (zinkbisglycinaat), natuurlijke 
vitamine C (acerolakersconcentraat) en 
natuurlijke vitamine A (rode palmolie 
concentraat) die bijdragen tot de normale 
werking van het immuunsysteem

	� met natuurlijke vitamine E (gemengde 
tocoferolen en tocotriënolen) die bijdraagt tot 
de bescherming van cellen tegen oxidatieve 
stress

	� met Extramel®, meloenconcentraat, bron van 
het antioxidans SuperOxideDismutase (SOD)

	� met quercetine, de ‘koningin’ der bioflavonoïden uit Sophora japonica 
(honingboom)

	� o.v.v. QUERCEFIT® of quercetinefytosoom, waarbij quercetine door 
binding met zonnebloemlecithine leidt tot 20 maal hogere bloedspiegels 
in vergelijking met gewone quercetine

	� de betere opname en de werking van QUERCEFIT® is wetenschappelijk 
onderbouwd door 6 klinische studies

	� bevat tevens vitamine C* onder de vorm van liposomale vitamine C, 
die 20 % beter opneembaar is dan gewone vitamine C

	� de ideale maatregel om te combineren met zink en de vitaminen C, D en A

Fytosoom : 
opname X 20

-  ondersteunt de normale werking van het immuunsysteem*
-  helpt vrijer te ademen en verlicht seizoensgebonden verschijnselen
-  verbetert de uithouding, draagt bij tot een normale energieproductie en 

tot de afname van vermoeidheid*
-  werkt antioxiderend* en helpt jeugdig en fris te blijven



SHIITAKESHIITAKE  
PlatinumPlatinum

KYOLICKYOLIC  
PlatinumPlatinum

CAT’S CLAWCAT’S CLAW  
PlatinumPlatinum

NAC + GLUTATHION NAC + GLUTATHION 
PlatinumPlatinum  

	� bijzonder gefermenteerd 
shiitake-extract (AHCC®) voor 
een sterkere weerstand

	� door fermentatie werden de 
langere bèta 1,3/1,6-glucanen in 
shiitake omgezet tot kortere, 
beter opneembare én dieper 
inwerkende alfaglucanen

	� AHCC® heeft zijn werking op 
de immuniteit bewezen in  20 
klinische - en meer dan 100 
preklinische studies

	� bijzonder gefermenteerd knof-
lookextract (Aged Garlic 
Extract®) voor een sterkere 
weerstand; bevordert tevens de 
bloedsomloop

	� door fermentatie werden de har-
de en potentieel irriterende zwa-
velstoffen omgezet tot zachte, 
niet-irriterende, reukloze en 
vooral dieper inwerkende zwa-
velcomponenten

	� Aged Garlic Extract® wordt 
ondersteund door meer dan 850 
klinische studies, met op het 
vlak van immuniteit 7 klinische 
en meer dan 30 preklinische 
studies

	� echte, soortzuivere Uncaria  
tomentosa, de juiste en krachtig-
ste vorm van het bijzondere Ama-
zonekruid katsklauw 

	� gestandaardiseerd op alkaloïden, 
met vooral een gegarandeerde 
hoeveelheid van de actieve 
afweerondersteunende POA’s 
of pentacyclische oxindole 
alkaloïden

	� draagt bij tot een normale functie 
van het immuunsysteem

	� met NAC of N-acetylcysteïne, 
het belangrijke zwavelhoudend 
aminozuur waarvan het lichaam 
vlot glutathion aanmaakt

	� met Glutathion zelf, in zijn 
‘gereduceerde’ of bio-actieve 
vorm. Van deze glutathion is de 
uitstekende opneembaarheid 
bewezen in een klinische studie 
(Setria®)

	� versterkt de weerstand, helpt 
vrijer te ademen, ondersteunt 
de lichaamszuivering en helpt 
beschermen tegen vrije radicalen



Mannavita bv  Zuidstraat 10, 8560 Wevelgem, Belgium  |  Tel.: +32 (0)56 43 98 51
info@mannavital.be  |  www.mannavita.be  |  www.mannavital.com

Vraag naar de 
consumentenfolder van 
het gamma Mannavital 
in je lokale bio-winkel

Maak ook kennis met 
de andere voedings-
supplementen van 
Mannavital op 
www.mannavital.com


