
Draagt bij tot:
• een normale leverfunctie
• de bescherming en regeneratie van levercellen
• de leverdetoxificatie en de lichaamsontgifting

Mariadistel 
PLATINUM

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE  MARIADISTEL  PLATINUM

Hoe Mariadistel PLATINUM  combineren voor meer succes?

- ter ondersteuning van de leverfunctie: met CURCUMA PLATINUM en/of SHIITAKE PLATINUM en/of VITAMINE B COMPLEX PLATINUM 
- ter bescherming van de levercellen: met CURCUMA PLATINUM en/of met SELENIUM ALL NATURAL ANTIOXIDANT COMPLEX + co-enzym 

Q10 en/of ASTAXANTHINE PLATINUM 
- ter ondersteuning van de leverdetoxificatie: met KYOLIC PLATINUM en/of MSM PLATINUM en/of VITAMINE B COMPLEX PLATINUM
- ter beheersing van het vetgehalte in de lever: met CHLORELLA PLATINUM en/of VITAMINE E PLATINUM en/of WHEY PROTEIN PLATINUM 

94
- voor een sterke weerstand van de lever: met SHIITAKE PLATINUM en/of CURCUMA PLATINUM en/of SOJALECITHINE PLATINUM en/of 

VITAMINE B COMPLEX PLATINUM
- voor een betere algemene lichaamszuivering: met CHLORELLA PLATINUM en/of DARMOTON en/of PSYLLIUM PLATINUM en/of KYOLIC 

PLATINUM
- voor een algemene celbescherming: met SELENIUM ALL NATURAL ANTIOXIDANT COMPLEX + co-enzym Q10 en/of UBIQUINOL PLATINUM 

en/of ASTAXANTHINE PLATINUM

- voor het behoud van een normale bloedglucosespiegel: met DIEBATON



Mariadistel
PLATINUM

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 

* RI = Referentie-inname

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

NUT_PL 47/456

Silybum marianum (Mariadistel):
• Werking:

 - hepaticum: ondersteunt de leverfunctie, draagt bij tot het behoud van een normale leverfunctie
 - hepatoprotectief (leverbeschermend): draagt bij tot de antioxidante bescherming van levercellen
   tegen vrije radicalen (gegenereerd door 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

• Dagdosis: 
 (2 caps/4 caps): 288/576 mg extract (115,2/230,4 mg silibine + 172,8/345,6 mg fosfatidylcholine)
• Kwaliteit: 

 - Mariadistel Fytosoom (Siliphos®): de moeilijk opneembare silibine (meest werkzame component
   van het geheel van flavonoïden, silymarine), wordt door fosfatidylcholine van zonnebloemlecithine
   op een natuurlijke manier geëmulgeerd, wat niet alleen zorgt voor een snellere opname, maar ook
   voor een veel hogere bloedspiegel, resulterend in een 10 maal grotere biologische beschikbaarheid.
 - Siliphos® heeft zijn werking bewezen in 2 klinische studies. 

Gemengde tocoferolen en tocotriënolen (Vitamine E)
• Werking:

 - dragen bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
 - vertonen een belangrijke synergie met mariadistel in de oxidatieve bescherming van levercellen
  tegen vrije radicalen

• Dagdosis: 
 (2 caps/4 caps): 19,5/39 mg alfatocoferolequivalenten (164/325 % Referentie-inname) 
• Kwaliteit: 

 - gemengde tocoferolen en tocotriënolen: natuurlijke synergie van alfa-, bèta-, gamma- en delta- t
   coferolen en -tocotriënolen, concentraat uit plantaardige, ongeraffineerde olie
 - geen synthetische D,L alfatocoferol!
 - geen geïsoleerde D-alfatocoferol 
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