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gestandaardiseerde plantenextracten

	Handige alles-in-één formules voor de 
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	Goed opneembare, bioactieve 
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-verhouding en -kwaliteit
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Op voorwaarde dat ze een optimale samenstelling vertonen en voor de juiste 
indicatie ingezet worden, kunnen voedingssupplementen veel betekenen voor 

onze gezondheid. Dat tonen ondertussen heel veel correct uitgevoerde studies aan.

Helaas bestaat er veel kaf tussen het koren in het aanbod van voedingssupplementen. 
De totaalpreparaten van Mannavital die in deze folder worden voorgesteld, zijn 
professioneel samengestelde preparaten, geformuleerd door een arts die de 
wetenschappelijke literatuur terzake op de voet volgt.

Het grote voordeel van deze handige ‘alles-in-één-formules’ is dat voor een welbepaalde 
indicatie de meest aangewezen planten en nutriënten in één compleet preparaat 
verenigd worden en dit bovendien in hun bioactieve vormen. Dat heeft belangrijke 
voordelen: er moeten niet meerdere voedingssupplementen tegelijk ingenomen 
worden, de kostprijs wordt tot een minimum beperkt en de inname wordt veel trouwer 
opgevolgd.

Deze totaalpreparaten zijn meestal synergiëen van welgekozen ingrediënten in de 
correcte kwaliteit en dosis, die elk apart al hun werkzaamheid voor de betreffende 
indicatie in klinische studies hebben aangetoond. Door ze vervolgens te combineren 
is de kans op een gunstig resultaat ervan een stuk groter en zijn ze met name heel 
bruikbaar in de dagelijkse praktijk van de gezondheidsprofessional.

Bert Verhelst, zaakvoerder Mannavita
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totaal-
preparatenCIRCULATIE, BLOEDDRUK, CHOLESTEROLSPIEGEL 

• Kyolic EPA + K2 p4
• Tensoton Forte p5

DARMEN, SPIJSVERTERING, LEVER  
• Darmoton p6
• Digest-Enzyme Forte p7
• Heparton p8
• Permeaton p9

ENERGIEPEIL, ONTSPANNING EN SLAAP
• Dormiton p10
• Multiton p11
• Relaxoton p12

GEWRICHTEN, SPIEREN EN BOTTEN
• Cartilaton p13 
• Osteoton Forte p14

GLUCOSESPIEGEL
• Diebaton p15

STEMMING, GEHEUGEN EN CONCENTRATIE
• D-Priton p16
• Memoryton p17

OGEN
• Oguton Forte p18

URINEWEGEN, PROSTAAT, OVERGANG
• Cranbioton p19
• Menoton p20
• Prossaton p21

WEERSTAND EN LUCHTWEGEN
• Immunoton p22
• Vitamine C + Zink-kauwtabletten met vlierbesextract p23
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• Aged garlic Extract®*:  draagt bij tot een normale functie van het hart en tot het 
behoud van een normale cholesterolspiegel. Deze gefermenteerde of gerijpte 
knoflook werd verkregen door een 20 maand durend en gestandaardiseerd 
fermentatieproces en heeft in meer dan 870 wetenschappelijke studies zijn 
werkzaamheid bewezen, waaronder meer dan 50 klinische studies op het gebied 
van de circulatie. Bevat per dagdosis van 4 capsules de referentiehoeveelheid van 
1200 mg Aged Garlic Extact®.

• zuivere visolie, bron van de omega-3-vetzuren EPA en DHA*, die bijdraagt 
tot een normale functie van het hart. Bevat per dagdosis van 4 capsules de 
referentiehoeveelheid van 1000 mg EPA + DHA. 

• vitamine K2**, die bijdraagt tot het behoud van elastische vaten. Kwaliteit: de 
correcte ‘all trans menaquinone-7’ uit natto; geen vitamine K1. Bevat per dagdosis 
van 4 capsules de referentiehoeveelheid van 180 mcg vitamine K2 (240 % RI).

• vitamines B6, foliumzuur en B12, die bijdragen tot een normaal 
homocysteïnemetabolisme. In hun correcte, direct actieve vormen, 
resp. pyridoxal-5-fosfaat (6 mg, 429 % RI, geen pyridoxinehydrochloride), 
5-methyltetrahydrofolaat (500 mcg, 250 % RI, geen foliumzuur) en 
methylcobalamine (100 mcg, 4000 % RI, geen cyanocobalamine, noch 
hydroxycobalamine).  

• Vitamine E dat bijdraagt tot een optimale celbescherming en dat de circulatie 
ondersteunt. O.v.v. gemengde tocoferolen (39 mg, 325 % RI, geen geïsoleerde 
alfatocoferol, geen D,L-alfatocoferol).

KYOLIC EPA + K2: een zeer com-
plete synergie van gerijpte knof-
look, kwaliteitsvisolie, vitamine 
K2 en de passende nutriënten ter  
ondersteuning van de circulatie.

KYOLIC EPA + K2: 
de alles-in-één formule die bijdraagt tot een normale werking van het hart*  
en tot elastische bloedvaten**.
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• Olijfblad (Olea europaea)*: traditioneel aangewend voor het behoud van een normale bloeddruk 
en om de bloedcirculatie te bevorderen. Bevat per dagdosis 500 mg extract, gestandaardiseerd op 
40 % oleuropeïne, conform de klinische studies die de gunstige werking van olijfblad onderbouwen.  

• Hibiscusbloem (Hibiscus sabdariffa), die de eliminatie van water via de nieren bevordert en 
daarom goed is voor de circulatie en de spanning op de vaten. Bevat per dagdosis 400 mg extract, 
gestandaardiseerd op 20 % anthocyanidines, conform de klinische studies die de gunstige werking 
van hibiscus onderbouwen.

• Co-enzym Q10 of Ubiquinone, verkregen door natuurlijke fermentatie. Aan de optimale dagdosis 
van 200 mg, dosis waarvan in 2 meta-analysen een gunstige werking is aangetoond. 

TENSOTON FORTE combineert met olijfblad en hibiscusbloemen twee 
plantenextracten, gekend om hun gunstige bijdrage op de bloeddruk en de 
circulatie. Voor een optimaal effect bevat het tevens 200 co-enzym Q10 per 
dagdosis. 

TENSOTON FORTE: 
optimale synergie van olijfblad, hibiscus en co-enzym Q10, die bijdraagt tot het 
behoud van een normale bloeddruk*
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• Blonde psyllium of Ispaghula, zaadhulzen (Plantago afra)*, bron van oplosbare vezels met een 
uitzonderlijk hoge zwellingsindex, voor het bevorderen van de darmtransit en voor een zachtere 
darminhoud. Met 8 g fijngemalen psylliumvezels per dagdosis van 20 g Darmoton.

• Kokosvezels (Cocos nucifera), absolute topbron van reinigende ruwvezels. Kokosvezels zijn als bron van 
ruvezels te verkiezen boven tarwezemelen, omdat zij vrij zijn van gluten en fytinezuur. Met 8 g kokosvezels per 
dagdosis van 20 g Darmoton.

• Orafti® P95 Korte keten fructo-oligosachariden of oligofructose: een ideale voedingsbron voor de goede 
darmflora. In de werkzame hoeveelheid van 3,95 g per dagdosis.

• Lactobacillus acidophilus La-14: humane en wetenschappelijk onderzochte darmflorastam, met 10 miljard 
CFU (Colony Forming Units of levensvatbare kiemen) per dagdosis van 20 g. 

DARMOTON is een compleet vezelpreparaat dat twee werkzame vezelbronnen 
combineert met een efficiënte darmflorastam en met bijzondere koolhydraten die 
de darmflora voeden. 

DARMOTON,
natuurlijk totaalpreparaat voor het behoud van een gezonde darmfunctie*, een 
regelmatige stoelgang* en een evenwichtig microbioom.
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• PRODIGEST®, unieke combinatie van gember*,** (Zingiber officinale) 
en wilde artisjok** of kardoen (Cynara cardunculus). Wetenschappelijk 
onderzochte synergie van twee gestandaardiseerde plantenextracten 
die bijdraagt tot een normale maagdarmfunctie en die de spijsvertering 
bevordert. Werking bewezen in placebogecontroleerde studie.

• bromelaïne en papaïne, plantaardige, eiwit verterende enzymen uit resp. 
ananas en papaja. 

• vegetarische, door natuurlijke fermentatie verkregen enzymen die 
de spijsvertering bevorderen: complex van amylasen, gluco-amylasen, 
lactase, protease 3.0, protease 4.5, protease 6.0, lipasen, lactase, cellulase, 
hemicellulase, pectinase. 

DIGEST-ENZYME FORTE is een natuurlijk totaalpreparaat voor meer 
spijsverteringscomfort op basis van kruiden en vegetarische enzymen, 
aangeleverd in een vegetarische capsule. Aanbevolen dosis: 1 capsule per 
maaltijd, 2 capsules bij een zware maaltijd. 

DIGEST-ENZYME FORTE, 
complete en zeer breed toepasbare totaalformule die bijdraagt tot een normale 
functie van de maag* en die de spijsvertering bevordert**
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• SILYPHOS® Mariadistel (Silybum marianum)*: het 
standaardkruid voor het behoud van een normale 
leverfunctie. Helpt de lever te beschermen en draagt bij 
tot zijn ontgiftende functie. Onder de vorm van een goed 
opneembaar fytosoom (omhulling met fosfatidylcholine 
uit zonnebloemlecithine) van silybine. Werking bewezen in 
klinische studies (in synergie met vitamine E).

• MERIVA® Kurkuma (Curcuma longa)*,** : ondersteunt 
de leverfunctie en helpt de accumulatie van vetten te 
voorkomen. Onder de vorm van een goed opneembaar en 
wetenschappelijk onderzocht fytosoom.

• PYCRINIL® Wilde Artisjok* (Cynara cardunculus, 
Kardoen)*: draagt bij tot de ontgifting en tot het behoud 
van normale bloedvetten. Onder de vorm van een goed 
opneembaar en wetenschappelijk onderzocht extract.

• Choline** dat bijdraagt tot een normale stofwisseling van 
vetten

• Vitamine E dat bijdraagt tot een optimale celbescherming; 
o.v.v. gemengde tocoferolen (geen geïsoleerde alfatocoferol, 
geen D,L-alfatocoferol)

• EXTRAMEL®: bijzonder, omhuld 
meloenconcentraat. Weten-
schappelijk onderzocht extract, 
rijk aan het ‘primaire antioxidans’ 
Superoxidedismutase (SOD B). 

HEPARTON,
compleet combinatiepreparaat voor het behoud van een normale leverfunctie* en 
een normale stofwisseling van vetten**

HEPARTON van Mannavital is een uitgekiend totaal-
complex voor het behoud van een normale leverfunctie, 
opgebouwd rond wetenschappelijke onderzochte 
extracten van mariadistel, kurkuma en artisjok. Het bevat 
voor een maximaal effect ook choline, natuurlijke vitamine E 
en superoxidedismutase.
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• SUNFIBER®: partieel gehydrolyseerde guargom en bron van galactomannaan,  bevordert een 
natuurlijke stoelgang; ideale bron van oplosbare vezels, die passen in een FODMAP-dieet

• L-Glutamine: aminozuur

• Enzymen: zeer complete mix van vegetarische enzymen met bromelaïne (uit ananas), papaïne (uit 
papaja), amylasen, lipasen, proteïnasen, cellulase, lactase

• Vitamine A (retinol) dat bijdraagt tot het behoud van normale slijmvliezen, zoals in de darmen*, 
de neus, de longen, de ogen en het vrouwelijke genitale systeem

• Echte aloï (Aloe vera) dat bijdraagt tot het behoud van een normale darmfunctie**

• Kurkuma (Curcuma longa) en Gember (Zingiber officinale), die de spijsvertering onder-
steunen*** 

• Zink, selenium, de vitaminen C, D, B6, 
B9 en B12 dragen bij tot de normale 
werking van het immuunsysteem

• Mariadistel, die bijdraagt tot 
het behoud van een normale 
leverfunctie

• N-acetylcysteïne, Glutathion en 
MSM (Methylsulfonylmethaan)

• Kokosbloesemsuiker als 
ongeraffineerde suiker voor 
een optimale opname van de 
ingrediënten

• Natuurlijk citroenaroma en 
citroenzuur

PERMEATON is een zeer complete 
synergie van natuurlijke ingrediën-
ten die bijdragen tot een nomale 
darm  barrière en een optimale spijs-
vertering. 

PERMEATON, 
uitgekiende totaalformule voor het behoud van een normaal darmslijmvlies* en 
een normale darmfunctie**, en ter ondersteuning van de spijsvertering*** 

BINNENKORT

VERKRIJGBAAR
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• Echte valeriaan (Valeriana officinalis)*: rustgevend kruid 
dat de inslaaptijd kan verkorten en dat bijdraagt tot 
een natuurlijke slaap.  Per dagdosis:  300 mg wortelextract, 
gestandaardiseerd op 0,8 % valereenzuur, conform de 
klinische studie die de werkzaamheid onderbouwt van de 
synergie valeraan + hop + passiebloem.

• Passiebloem (Passiflora incarnata)**: rustgevend kruid 
dat bijdraagt tot een goede nachtrust. Per dagdosis: 80 
mg extract, gestandaardiseerd op 4 % flavonoïden, conform 
de klinische studie die de werkzaamheid onderbouwt van de 
synergie valeraan + hop + passiebloem.

• Hop (Humulus lupulus)**, rustgevend kruid dat bijdraagt 
tot een goede nachtrust. Per dagdosis: 30 mg extract, 
gestandaardiseerd op 0,08 % quercetine, conform de 
klinische studie die de werkzaamheid onderbouwt van de 
synergie valeraan + hop + passiebloem.

• Zure kers (Prunus cerasus), natuurlijke bron van 
melatonine. Per dagdosis: 180 mg extract,  gestandaardiseerd 
op 7,4 % polyfenolen.

• Melatonine, natuuridentiek. 0,29 mg per V-capsule.

DORMITON,
optimale synergie van kruiden en melatonine, om vlot in te slapen*, goed door te 
slapen** en uitgerust wakker te worden.

DORMITON is een natuurlijke synergie die de nachtrust bevordert, op basis van 
gestandaardiseerde extracten van valeriaan, hop en passiebloem in hun correcte 
hoeveelheden. DORMITON bevat tevens natuuridentieke melatonine en zure 
kers als bron van natuurlijke melatonine. 

10

E
N

E
R

G
IE

P
E

IL
, O

N
T

S
PA

N
N

IN
G

 E
N

 S
LA

A
P



• uiterst compleet en evenwichtig multipreparaat

• alle essentiële voedingsstoffen aan 50 % van de aanbevolen dagdosis (behalve calcium en 
magnesium aan 40 %) per 2 capsules MultiTon 

• enkel bioactieve, direct werkzame vormen van vitaminen. Bv geen D,L-alfatocoferol als bron van 
vitamine E, maar wel gemengde tocoferolen en tocotriënolen, geen pyridoxinehydrochloride als 
bron van vitamine B6 maar wel pyridoxal-5-fosfaat, geen foliumzuur als bron van vitamine B9, maar  
5-methyltetrahydrofolaat, geen cyanocobalamine, noch hydroxycobalamine als bron van vitamine 
B12, maar methylcobalamine…

• enkel goed opneembare, organische vormen van mineralen. Geen calciumcarbonaat maar de 
alg Lithothamnium calcareum, geen magnesiumoxide maar liposomale magnesium, geen zinkoxide 
maar zinkbisglycinaat, geen anorganische selenieten of selenaten, maar selenomethionine…

MULTITON, 
het werkzaam multivitamine-multimineraal preparaat met enkel bioactieve 
vormen van vitaminen en organische vormen van mineralen 

MULTITON van Mannavital is het complete multivitamine-
multimineraal preparaat met enkel vitaminen die het 
lichaam echt kan gebruiken en met alleen mineralen die 
vlot worden opgenomen.
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• UltraMag® ‘liposomaal’ omhulde, uitstekend opneembare magnesium*,**: draagt bij tot de normale 
werking van het zenuwstelsel en tot de afname van vermoeidheid. Van UltraMag® is de uitstekende 
opneembaarheid bewezen.  

• KSM66®: Ashwagandha of Indische ginseng (Withania somnifera) *,**,***: rustgevend en aansterkend. 
KSM® is een biologisch extract van de wortel van ashwagandha, gestandaardiseerd op 5 % withanoliden, dat 
zijn werking heeft bewezen in 22 klinische studies.

• EXTRAMEL®: bijzonder, omhuld meloenconcentraat, rijk aan het ‘primaire antioxidans’ Superoxidedismu-
tase (SOD B). Rustgevende werking bewezen in klinische studies. 

• Vitamines B*,** dragen bij tot een normale geestelijke functie (B1, B3, B6, B9, B12),  tot de afname van 
vermoeidheid (B2, B3, B5, B6, B9, B12) en tot het energieleverend metabolisme (B1, B2, B3, B5, B12, 
biotine). Met alle B-vitamines in hun bioactieve vormen (B6: pyridoxal-5-fosfaat, geen pyridoxinehydrochloride; 
foliumzuur: 5-methyltetrahydrofolaat geen foliumzuur; B12: methylcobalamine, geen cyanocobalamine, noch 
hydroxycobalamine).

• Vitamine C**,*** en vitamine D 

RELAXOTON van Mannavital is een unieke en zeer complete synergie van 3 
wetenschappelijk onderzochte kwaliteitsingrediënten met de gepaste bioactieve 
vitaminen. RELAXOTON past bij uitstek bij een veeleisende, westerse levensstijl om 
te onthaasten en beter te presteren.

RELAXOTON,
unieke synergie voor minder stress*, meer energie** en betere prestaties*** 
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• Meriva® - kurkuma en Casperome®- boswellia* voor het behoud van soepele gewrichten: 
in de optimale 70/30 verhouding. Meriva® en Casperome® zijn ‘fytosomen’ die zeer vlot worden 
opgenomen vanwege hun omhulling met fosfatidylcholine (uit zonnebloemlecithine). Ze hebben 
beiden afzonderlijk hun werking in meerdere placebogecontroleerde klinische studies bewezen.

• Ovomet® eierschalenmembraan, de natuurlijke en harmonische synergie van  bouwstoffen voor 
bindweefsels en kraakbeen: glucosamine, chondroïtine, collageen, hyaluronzuur en elastine. Werking 
bewezen in klinische studies.

• B2Cool®: natief of ongedenatureerd collageen type II, om via ‘orale tolerantie’ collageen optimaal 
te beschermen. 

• vitamine C**, dat de collageenaanmaak bevordert en zo de kraakbeenfunctie ondersteunt.

• MSM (organische zwavel), mangaan en silicium 

CARTILATON is de optimale synergie van liefst 4 wetenschappelijk 
onderzochte voedingssupplementen, in combinatie met de passende 
nutriënten, voor vrij en vlot bewegen.

CARTILATON, 
zeer complete totaalaanpak voor het behoud van soepele gewrichten*  
en gezond kraakbeen**
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• Vitamine D3 die bijdraagt bij tot het behoud van normale 
botten* door een normale opname van calcium en 
fosfor**, aan de optimale én veilige dagdosis van 3000 IU (75 
mcg, 1500 % RI).

• K2Vital® vitamine K2 die bijdraagt tot het behoud 
van normale botten* door het helpen neerzetten van 
calcium in de beenderen, aan de optimale dosis van 180 
mcg (240 % RI) en in de correcte bioactieve vorm: ‘all trans 
menaquinone-7’.

• AQUAMIN® Lithothamnium calcareum, die bijdraagt tot 
het behoud van normale botten*. Dit duurzaam verkregen 
skelet van de zee-alg Lithothamnium brengt per dagdosis 
500 mg zeer goed opneembare (!) calcium (62,5 % RI) aan 
in een natuurlijke matrix met ook andere mineralen zoals 
magnesium en zink.

• Boor: het ‘vergeten’ mineraal dat de werking ondersteunt 
van vitamine D3, calcium en magnesium. O.v.v. het goed 
opneembare natriumboraat met 3 mg boor per dagdosis.

• Vitamine A dat de werking van vitamine D ondersteunt. 
O.v.v. retinylpalmitaat (150 % RI)

• Vitamine E dat als antioxidans in 
deze formule vitamine K2 en vitamine 
D3 beschermt tegen oxidatie. O.v.v. 
gemengde tocoferolen (geen geïsoleerde 
alfatocoferol, geen D,L-alfatocoferol).

OSTEOTON FORTE van Mannavital is een optimale 
synergie van de juiste voedingsstoffen voor de 
botten, dit in de correcte dosis en van de vereiste 
wetenschappelijke kwaliteit. 

OSTEOTON FORTE,
complete en natuurlijke totaalformule die bijdraagt tot het behoud van sterke 
botten* en tot de normale opname van calcium**
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• CINULLIN® Chinese kaneel (Cinnamomum cassia, bast)*, die bijdraagt tot het behoud van een 
normale glucosespiegel. Per dagdosis: 500 mg waterig 20:1 extract, gestandaardiseerd op 1 % 
polyfenol type A polymeren (vrij van prikkelende couramines). Werkzaamheid hoger dan Echte kaneel 
(Cinnamomum verum) en aangetoond in een placebogecontroleerde klinische studie. 

• GS4 PLUS® Gymnema sylvestre (Gymnema, blad)*, die bijdraagt tot het behoud van een 
normale glucosespiegel. Per dagdosis: 400 mg extract, gestandaardiseerd op 25 % gymnemazuren. 
Werkzaamheid bewezen in een placebogecontroleerde klinische studie. 

• Morus alba (Witte moerbei, blad). Per dagdosis: 300 mg van een 10:1 extract, gestandaardiseerd op  
1% 1-deoxynojirimycine.

• Zink** dat bijdraagt tot een normale koolhydratenstofwisseling en tot de bescherming van 
cellen tegen oxidatieve stress. O.v.v. zinkbisglycinaat, een organische, ‘gecheleerde’ en goed 
opneembare vorm van zink. Met 22,5 mg 
elementaire zink per dagdosis (225 % RI).

• Chroom*, dat bijdraagt tot het behoud 
van een normale glucosespiegel. 
Per dagdosis 187,5 mcg elementaire 
chroom, aangevoerd door chroompico-
linaat (479 % RI*).

• D-Biotine**, dat bijdraagt tot een 
normaal metabolisme van de 
macronutriënten (waaronder 
de koolhydraten). Per dagdosis: 
1000 mcg D-biotine (2000 % RI*).

DIEBATON is een uitgekiend totaal-
complex voor het behoud van een 
normale bloedglucosespiegel, op-
gebouwd rond wetenschappelijke 
onderzochte extracten van Chinese 
kaneel (CINNULIN PF®) en Gymena 
(GS4plus®). Het bevat voor een maxi-
maal effect ook witte moerbei, zink, 
chroom en biotine.

DIEBATON, 
natuurlijk totaalcomplex voor het behoud van een normale glucosespiegel* en 
een normale koolhydratenstofwisseling**
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• SAFR’ INSIDE® Saffraan (Crocus sativus)* voor een goede gemoedstoestand: topkwaliteit van Iraanse 
saffraan (‘Sargol’-deel van stampers, Graad 1). 30 mg extract/dagdosis, gestandaardiseerd op 2 % safranal, 
conform de klinische studies, in synergie met de natuurlijke matrix van ‘saframotivines’. 

• Rozenwortel (Rhodiola rosea/Sedum roseum), voor meer geestelijke en fysieke veerkracht in moeilijke 
en veeleisende tijden. 680 mg extract, gestandaardiseerd op 3 % rosavines en 1 % salidroside, conform 
meerdere klinische studies. 

• vitamines B6, foliumzuur en B12 die bijdragen tot een normale geestelijke functie. In hun correcte, direct 
actieve vormen, resp. pyridoxal-5-fosfaat (geen pyridoxinehydrochloride), 5-methyltetrahydrofolaat (geen 
foliumzuur) en methylcobalamine (geen cyanocobalamine, noch hydroxycobalamine).

• vitamine D3, de ‘zonnevitamine’  

D-PRITON is de topcombinatie van twee gestandaardiseerde plantenextracten in 
hun correcte dosis voor een optimale geestelijke instelling. Voor een maximaal effect, 
werden ze nog aangevuld met de passende voedingsstoffen in hun best opneembare 
en direct actieve vorm. 

D-PRITON,
opbeurend totaalpreparaat voor een positieve instelling bij neerslachtige gevoelens* 
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• Bacomind®, kleinbladige bacopa (Bacopa monnieri)* dat 
het geheugen en concentratievermogen bevordert en dat 
bijdraagt tot het behoud van het cognitief vermogen. Met per 
maximale dagdosis 300 mg full spectrum-extract met 9 bioactieve 
componenten, waaronder alle bacosiden. Werking aangetoond in 
4 klinische studies.

• Memophenol®, combinatie van wilde bosbessen (Vaccinium 
myrtilloides) en druiven (Vitis vinifera) die helpen beschermen 
tegen vrije radicalen en die de circulatie bevorderen. Levert 
een uniek profiel aan van complementaire polyfenolen. Met per 
maximale dagdosis 600 mg gestandaardiseerd extract. Werking 
aangetoond in klinische studie bij senioren.     

• Sharp PS® fosfatidylserine: een belangrijke bouwsteen van 
de zenuwcelmembranen, geëxtraheerd uit lecithine. Bevat per 
maximale dagdosis 200 mg fosfatidylserine (vanaf 100 mg/dag 
werkzaam in klinischje studies).

• Vitamines B6, B12 en foliumzuur die bijdragen tot een 
normale geestelijke functie. In hun correcte, direct actieve 
vormen, resp. pyridoxal-5-fosfaat (geen pyridoxinehydrochloride), 
5-methyltetrahydrofolaat (geen foliumzuur) en methylcobalamine 
(geen cyanocobalamine, noch hydroxycobalamine).

• Vitamine E dat bijdraagt tot een optimale celbescherming 
en dat de circulatie ondersteunt. O.v.v. gemengde tocoferolen 
(39 mg, 325 % RI, geen geïsoleerde alfatocoferol, geen D,L-
alfatocoferol).

MEMORYTON van Mannavital is een 
natuurlijk totaalpreparaat dat liefst 
drie wetenschappelijk onderzochte 
extracten combineert met cruciale 
voedingstoffen om helder, scherp en 
alert te blijven. 

MEMORYTON, 
complete totaalformule voor een sterk geheugen en scherp concentratievermogen*
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• LUTEMAX 2020® luteïne en zeaxanthine: verhoogt in een klinische 
studie significant de spiegel van de antioxidanten voor het netvlies, 
luteïne en zeaxanthine. O.v.v. extract van goudsbloem (Calendula 
officinalis),  dat per dagdosis liefst 20 mg luteïne en 4 mg zeaxanthine 
(waaronder het isomeer meso-zeaxanthine) aanvoert. 

• Zwarte bes (Ribes nigrum): ter ondersteuning van de circulatie in de 
oogvaten. Bevat per dagdosis 210 mg extract, gestandaardiseerd op 25 
% anthocyanen, conform de klinische studies die de gunstige werking van 
zwarte bes op de ogen onderbouwen.

• Beklierde ogentroost (Euphrasia rostkoviana)* voor het behoud van 
een normaal gezichtsvermogen en netvlies; tegen rode, vermoeide en 
geprikkelde ogen. Bevat per dagdosis 100 mg extract, gestandaardiseerd 
op 2,5 % polyfenolen.

• Vitamine A* dat bijdraagt tot het behoud van een normaal 
gezichtsvermogen. O.v.v. 600 RE bètacaroteen (via gemengde carotenen) 
en 600 RE retinylacetaat; samen: 1200 RE Vitamine A (150 % RI).

• Zink* dat bijdraagt tot het behoud van een normaal gezichtsvermogen 
en tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress. O.v.v. 
zinkbisglycinaat, organische, ‘gecheleerde’ en goed opneembare vorm van 
zink. Met 15 mg elementaire zink per dagdosis 
(150 % RI).

• Vitamine E dat bijdraagt tot een optimale 
celbescherming en dat de circulatie onder-
steunt. O.v.v. gemengde tocoferolen (18 mg, 
150  % RI, geen geïsoleerde alfatocoferol, geen 
D,L-alfatocoferol).

Computerwerk, smartphone, intensief lezen, autorijden of 
Tv-kijken? OGUTON FORTE is een natuurlijk totaalcomplex 
van kwaliteitsingrediënten voor een maximale verzorging 
van de ogen van binnenuit en voor het behoud van een 
goed zicht op rijpere leeftijd. 

OGUTON FORTE,
zeer complete combinatieformule voor het behoud van een normaal 
gezichtsvermogen*
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• PACRAN® Cranberry-extract (Vaccinium macrocarpon): geconcentreerd extract van de 
totale veenbes, inclusief pel en pitten. 500 mg extract/dagdosis, gestandaardiseerd op 1,5 % 
proanthocyaniden (PAC’s). Werking aangetoond in 4 gerandomiseerde, placebogecontroleerde 
studies.

• ELLIROSE® Hibiscus-extract (Hibiscus sabdariffa)*,**, dat bijdraagt tot een propere blaas en tot 
een vlotte eliminatie van water. 200 mg sterk geconcentreerd extract/dagdosis, gestandaardiseerd 
op 5 % sambubiosiden. Werking aangetoond in een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie.

• Lactobacillus rhamnosus Rosell-11:  wetenschappelijk onderzochte, humane stam voor meer 
harmonie in de darmflora. Met 1 miljard levensvatbare darmbacteriën per dagdosis.

CRANBIOTON is de optimale synergie van liefst 3 wetenschappelijk 
onderzochte voedingssupplementen voor het behoud van een normale 
eliminatiefunctie van de urinewegen.**

CRANBIOTON, 
de natuurlijke totaalformule voor het behoud van een normale functie van de 
urinewegen* en een vlotte eliminatie van water**
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• LIFENOL® Hopextract (Humulus lupulus)* ter verlichting van overgangsverschijnselen zoals 
warmteopwellingen, overmatige transpiratie, prikkelbaarheid en rusteloosheid. Met per capsule 85 mg 
hopbelextract, gestandaardiseerd op 15 % à 25 % 8-prenylnaringenine. Werking van Lifenol® is bewezen in 2 
klinische studies.

• OLIGOPIN® OPC-rijk extract uit zeedenschors (Pinus maritima) dat bijdraagt tot een optimale 
circulatie en tot de bescherming van de cellen tegen vrije radicalen. Met per capsule 60 mg extract, 
gestandaardiseerd op 67 % OPC’s of oligomere procyanidines, conform de klinische studie die een verlichting 
van overgangsverschijnselen onderbouwt.

• Vitamine B6 dat bijdraagt tot de regulering van de hormonale activiteit, onder de vorm van bioactieve 
pyridoxal-5-fosfaat (geen pyridoxinehydrochloride). Met 6 mg vit B6 per dagdosis (429 % RI)  

MENOTON is een natuurlijk combinatiepreparaat van wetenschappelijk 
onderzochte ingrediënten om vlotter de overgang door te komen en sneller 
een nieuw evenwicht te vinden. 

MENOTON,
probate synergie om overgangsverschijnselen te verlichten* en om aan te sterken 
tijdens de menopauze*

U
R

IN
E

W
E

G
E

N
, P

R
O

S
TA

A
T,

 O
V

E
R

G
A

N
G

20



• FLOWENS® cranberry-extract (Vaccinium macrocarpon); 
bijzonder en wetenschappelijk onderzocht extract van zowel 
vruchtvlees, pel, pitten als sap van de veenbes. Met 500 mg van een 
50:1 extract per dagdosis, conform de klinische studies waarvan de 
werkzaamheid van dit extract is aangetoond.  

• Lijnzaadlignanen (Linum usitatissimum)*, die bijdragen tot 
het urinair comfort van de rijpere man. Met per dagdosis 200 
mg lijnzaadextract, gestandaardiseerd op 20 % lignanen (40 mg/
dagdosis).  

• PHYTOPIN® denextract als bron van bètasitosterol; ge-
standaardiseerd op 75 % bètasitosterol. Met 60 mg bètasitosterol 
per dagdosis. 

• LYCOBEADS® lycopeen, totaalextract van tomaat, gestandaar-
diseerd op het sterke caroteen lycopeen. Met 10 mg lycopeen per 
dagdosis.

• Vitamine B6 dat bijdraagt tot de regulering van de hormonale 
activiteit, onder de vorm van bioactieve pyridoxal-5-fosfaat (geen 
pyridoxinehydrochloride). Met 6 mg vit B6 per dagdosis (429 % RI).  

• Zink dat bijdraagt tot de bescherming van cellen 
tegen oxidatieve stress en tot het behoud van normale 
testosterongehalten in het bloed. O.v.v. zinkbisglycinaat, 
organische, ‘gecheleerde’ en goed opneembare vorm van zink. Met 
22,5 mg elementaire zink per dagdosis (225 % RI).

• Selenium dat bijdraagt tot de bescherming van cellen tegen 
oxidatieve stress. O.v.v. seleniumgist, organische en goed 
opneembare vorm van selenium. Met 105 mcg selenium per 
dagdosis (191 % RI).

PROSSATON van Mannavital is 
een uitgebalanceerde formule van 
drie wetenschappelijk onderzochte 
extracten met aanvullende kwaliteits-
ingrediënten, die bijdragen tot het 
plascomfort van de rijpere man. 

PROSSATON, 
natuurlijk totaalpreparaat dat bijdraagt tot het urinair comfort* van de rijpere man 
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• KalmCold® Indiase echinacea of Kalmegh (Andrographis 
paniculata) dat het immuunsysteem stimuleert en 
vrijer helpt te ademen. Met per dagdosis van 200 mg 
gestandaardiseerd extract (33 % andrographolides), 
waarvan de werking in een placebogecontroleerde studie is 
aangetoond. 

• Umckaloabo of Zuid-Afrikaanse geranium (Pelargonium 
sidoides), dat zorgt voor meer ademhalingscomfort 
en dat een geprikkelde keel en hoest verlicht. Bevat 
per dagdosis 300 mg extract, gestandaardiseerd op 25 % 
galluszuur, conform de klinische studies die de gunstige 
werking van umckaloabo onderbouwen.  

• Zinkbisglycinaat (organische bron van zink) en 
seleniumgist (organische vorm van selenium), 
die bijdragen tot de normale werking van het 
immuunsysteem. Per dagdosis 22,5 mg elementaire zink 
(225 % RI) en 105 mcg elementaire selenium (190 % RI). 

• Vitaminen C, D en A , die bijdragen tot de normale werking 
van het immuunsysteem. Per dagdosis: 240 mg vitamine C 
(L-ascorbinezuur, 300 % RI),  
1000 IU of 25 mcg vitamine D3 
(cholecalciferol, 500 % RI), 1200 
mcg vitamine A (retinylacetaat, 
150 % RI).

IMMUNOTON FORTE van Mannavital is een natuurlijk 
totaalpreparaat om de weerstand te verhogen en sneller 
een winterse aanval door te komen. Het is een optimale 
combinatie van immuunversterkende plantenextracten  
met de passende weerstand ondersteunende vitaminen en 
mineralen. 

IMMUNOTON FORTE,
synergie van sterk weerstand verhogende planten met immuniteit ondersteunende 
nutriënten, om vlotter af te rekenen met winterse aanvallen
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• Vitamine C dat bijdraagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem (ook tijdens en na 
zware inspanningen) en dat bijdraagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress. 
Per kauwtablet: 500 mg  L-ascorbinezuur (625 % RI*), onder de vorm van 50 % ‘zure’ L-ascorbinezuur 
en 50 % ‘gebufferde’ calciumascorbaat (voor een niet te zure smaak en niet te sterk laxerend effect)

• Vlierbesextract (Sambucus nigra)* dat de keel en luchtwegen verzacht, vrijer helpt te ademen, 
de prikkel verlicht en de weerstand versterkt. Per kauwtablet: 100 mg vlierbesextract van een 
80:1-extract = 1600 mg gedroogde vlierbes = analoog met 8 g verse vlierbes

• Zink dat bijdraagt tot de normale werking van het immuunsysteem en tot de bescherming van 
cellen tegen oxidatieve stress. O.v.v. zinkcitraat met per kauwtablet 22,5 mg zink (150 % RI*)

• zonder geraffineerde suiker: met stevia-extract, mannitol en xylitol

• met een natuurlijk bosvruchtenaroma

Door de sterke synergie tussen vitamine C en zink op het vlak van immuniteit 
te combineren met een hooggedoseerd vlierbesextract, zijn de  VITAMINE C + 
ZINK- kauwtabletten met VLIERBESEXTRACT een ideaal eerstelijnsmiddel 
om te luchtwegen te beschermen en te verzachten.

VITAMINE C + ZINK- kauwtabletten met VLIERBESEXTRACT, 
probaat trio voor meer winterse afweerkracht, om vrijer te ademen* en de 
luchtwegen te verzachten*
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info@mannavital.be - www.mannavital.com

Mannavita bv
Zuidstraat 10

8560 Wevelgem • Belgium

Tel.: +32 (0)56 43 98 51

info@mannavita.be
www.mannavita.be
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