
• Ondersteunt de normale werking van het immuunsysteem (vit C) -
 Versterkt de weerstand
• Verlicht seizoensgebonden ongemakken – Helpt vrijer ademen
• Verbetert het uithoudingsvermogen- Draagt bij tot een normaal 

energieleverend metabolisme en tot de vermindering van vermoeid-
heid (vit C)

• Helpt cellen en weefsels beschermen tegen oxidatieve stress (vit C) -
 Helpt jeugdig en fris te blijven

Quercetine 
PLATINUM

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE QUERCETINE PLATINUM
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Quercetine
PLATINUM

Quercetine fytosoom
• Omschrijving: 

-  Quercetine is de “koningin der flavonoïden”, die bv bijdraagt tot de werking van vlierbessen, 
 cranberries, rode ui en - appel, boerenkool

• Werking: (toegelaten claims): 
 -  versterkt de weerstand
 -  helpt vrijer te ademen – verlicht seizoensgebonden verschijnselen
 -  verbetert het uithoudingsvermogen
• Dagdosis (1caps /2 caps/3 caps):  met 100 mg/200mg/300 mg quercetine + 150/300/450 mg fosfati-

dylcholine
• Kwaliteit: 

- bron voor quercetine: Sophora japonica (Honingboom) 
- Quercetine Fytosoom (Quercefit®): de moeilijk opneembare quercetine wordt door fosfatidylcholi-

ne uit zonnebloemlecithine op een natuurlijke manier geëmulgeerd in de darmen, wat niet alleen 
zorgt voor een snellere opname, maar ook voor een 20 maal hogere bloedspiegel in vergelijking 
met gewone quercetine

- Quercefit ® heeft zijn betere opname en werking bewezen in 4 klinische studies. 

Vitamine C, liposomaal
• Werking: 

- ondersteunt de normale werking van het immuunsysteem 
- draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress
- draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme en tot de vermindering van vermoeidheid 

• Dagdosis: (1/2/3 caps): 50/100/150  mg (63/126/188 % Referentie-inname) 
• Kwaliteit: 

- liposomaal: L-ascorbinezuur is gebonden aan fosfatidylcholine uit zonnebloemlecithine en aan 
palmitinezuur/oleïnezuur uit palmolie , wat zorgt voor een 20 % hogere opname van vitamine C 

- ideaal voor combinatie met quercetinefytosoom in een zelfde capsule

Actieve ingrediënten per vegetarische capsule:    

-  250 mg Quercetine fytosoom (QUERCEFIT®), met 100 mg quercetine uit de honingboom (Sophora japonica), 

 gebonden aan 150 mg fosfatidylcholine uit zonnebloemlecithine 

- 73,5 mg liposomale Vitamine C, met 50 mg vitamine C (63 % RI*, 3 caps = 188 % RI*)

                                                                                                                                                         *RI = Referentie-inname

Gebruik: onderhoudsdosis: 1 à 2 capsules per dag, in te nemen bij de hoofdmaaltijden met een glas water.
Intensieve dosis: 3 capsules per dag, verdeeld over de hoofdmaaltijden.
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Hoe QUERCETINE PLATINUM combineren voor meer succes?
- Voor een sterkere acute weerstand:  met ZINK 
• ZINK PLATINUM of 
• ZINK + VIT C + VLIERBES-zuigtabletten of
• IMMUNOTON FORTE (zink + selenium + Andrographis + Pelargonium) of
• SELENIUM All Natural Antioxidant Complex (zink + selenium + vit’s A,C en D)
- Voor een sterkere weerstand algemeen: met VITAMINE D3 PLATINUM of VITAMINE D3 + A capsules en/of SHIITAKE 

PLATINUM en/of VITAMINE C PLATINUM
- Ter verzachting van seizoensgebonden verschijnselen, om vrijer te ademen:  met MSM PLATINUM en/of OPC PLATINUM 

en/of CURCUMA PLATINUM
- Voor betere sportprestaties: met UBIQUINOL PLATINUM en/of ASTAXANTHINE PLATINUM en/of CHLORELLA PLATINUM 

en/of MARCUS ROHRER SPIRULINA 
- Ter ondersteuning van de circulatie: met KYOLIC PLATINUM of KYOLIC EPA +K2 en/of OPC PLATINUM
- Voor het beheersen van de drukwaarden: met TENSOTON FORTE en/of KYOLIC + co-enzym Q10 en/of UBIQUINOL 

PLATINUM


