
• Speelt een rol in het celdelingsproces 
• Draagt bij tot:

- de weefselgroei van de moeder tijdens de zwangerschap
- de normale vorming van rode bloedcellen
- een normaal metabolisme van homocysteïne
- de vermindering van vermoeidheid en futloosheid
- een normale werking van het zenuwstelsel
- een normale psychologische functie

Foliumzuur 
PLATINUM

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE 
FOLIUMZUUR PLATINUM

Hoe FOLIUMZUUR PLATINUM combineren voor meer succes?
-	 Voor	een	meer	intensieve	nutritionele	ondersteuning	tijdens	de	zwangerschap:	met	VITAMINE D3 PLATINUM en/of OMEGA-

3-PLATINUM Algenolie (DHA + EPA) en/of JODIUM PLATINUM en/of CHLORELLA PLATINUM en/of Marcus Rohrer SPIRULINA 
en/of MULTITON

-	 Voor	een	optimale	vorming	van	rode	bloedcellen:	met	CHLORELLA PLATINUM en/of Marcus Rohrer SPIRULINA en/of IJZER 
PLATINUM en/of VITAMINE C PLATINUM

-	 Voor	een	normaal	metabolisme	van	homocysteïne:	met	NAC + GLUTATHION PLATINUM en/of KYOLIC PLATINUM en/of 
CURCUMA PLATINUM en/of OMEGA-3-PLATINUM Visolie en/of OMEGA-3-PLATINUM Algenolie

-	 Voor	een	positieve	gemoedsgesteldheid:	met	D-PRITON en/of SAFFRAAN PLATINUM en/of OMEGA-3-PLATINUM Visolie 
en/of OMEGA-3-PLATINUM Algenolie en/of MAGNESIUM PLATINUM en/of MAGNESIUM + CALCIUM PLATINUM en/of 
CURCUMA PLATINUM

-	 Voor	het	behoud	van	een	normale	geestelijke	functie:	met	MEMORYTON en/of OMEGA-3-PLATINUM Visolie en/of OMEGA-
3-PLATINUM Algenolie en/of OPC PLATINUM en/of SAFFRAAN PLATINUM

-	 Voor	de	vermindering	van	vermoeidheid	en	futloosheid:	met	RELAXOTON en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of MAGNESIUM 
PLATINUM en/of MARIENE MAGNESIUM + CALCIUM PLATINUM en/of ASHWAGANDHA PLATINUM en/of RHODIOLA 
PLATINUM Algenolie en/of CHLORELLA PLATINUM en/of MARCUS ROHRER SPIRULINA



Foliumzuur

• Werking (toegelaten claims):
- speelt een rol in het celdelingsproces 
Draagt bij tot:
- de weefselgroei van de moeder tijdens de zwangerschap
- de normale vorming van rode bloedcellen
- een normaal metabolisme van homocysteïne
- de vermindering van vermoeidheid en futloosheid
- een normale werking van het zenuwstelsel
- een normale psychologische functie

• Dagdosis (1 caps): 500 mcg (250 % RI)

• Kwaliteit: 
- Bioactieve vorm, uitstekend opneembaar en wetenschappelijk onderzocht: glucosaminezout van 

(6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur (Quatrefolic®); geen foliumzuur of folaat

Actieve ingrediënten per vegetarische capsule:    

-	500	mcg	foliumzuur	of	vit	B9	(250	%	RI*)	o.v.v.	(6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur,	glucosaminezout	(Quatrefolic®)

-	100	mcg	vitamine	B12	(4000	%	RI*)	o.v.v.	methylcobalamine	(Mecobalactive®)

-	3,5	mg	vitamine	B6	(250	%	RI*)	o.v.v.	pyridoxal-5’-fosfaat

*RI	=	Referentie-inname
                                                          
Gebruik: 1	capsule	per	dag,	bij	een	hoofdmaaltijd,	in	te	nemen	met	een	glas	water.

Inhoud: 90	V-capsules        
               NUT_PL 47/517
Hulpstoffen:	microkristallijne	cellulose	(stabilisator),	hydroxypropylmethylcellulose	(omhulsel),	
aardappel,	stearinezuur	(emulgator),	bamboe,	acaciagom,	aloë	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					CLEAN	LABEL

Foliumzuur PLATINUM

Vitamine B12

• Doel: vertoont een belangrijke synergie met foliumzuur

• Werking (toegelaten claims):
- speelt een rol in het celdelingsproces 
Draagt bij tot:
- de normale vorming van rode bloedcellen
- een normaal metabolisme van homocysteïne
- de vermindering van vermoeidheid en futloosheid
- een normale werking van het zenuwstelsel
- een normale psychologische functie

• Dagdosis: (1 caps): 100 mcg (4000 % RI)

• Kwaliteit: 
- Bioactieve vorm, wetenschappelijk onderzocht: methylcobalamine (Mecobalactive®); geen 

cyanocobalamine, noch hydroxycobalamine

Vitamine B6

• Doel: vertoont een belangrijke synergie met foliumzuur

• Werking (toegelaten claims): draagt bij tot:
- de normale vorming van rode bloedcellen
- een normaal metabolisme van homocysteïne
- de vermindering van vermoeidheid en futloosheid
- een normale werking van het zenuwstelsel
- een normale psychologische functie

• Dagdosis (1 caps): 3,5 mg (250 % RI) 

• Kwaliteit: 
- Bioactieve vorm: pyridoxal-5’-fosfaat; geen pyridoxinehydrochloride


