
Indicaties

(CHRONISCHE) VERMOEIDHEID2,3, FIROMYALGIE4: steun 

bij -;  BEVORDEREN VAN PRESTATIEVERMOGEN5,6,7

HART- EN VAATZIEKTEN13/ ATHEROSCLEROSE14,15, 16: 

preventie en aanpak, sneller herstel na hartinfarct

(+ belangrijke synergie met selenium17)

HARTINSUFFICIËNTIE18 (HARTZWAKTE): steun bij –

SPIERZIEKTEN19: steun bij -

NEVENWERKINGEN STATINES22, preventie en aanpak

HYPERTENSIE23,24

NEURODEGENERATIEVE ZIEKTEN: preventie van en 

steun bij -; o.a. ZIEKTE VAN PARKINSON25,26

MANNELIJKE SUBFERTILITEIT27,28: meer spermacellen, 

betere beweeglijkheid

MIGRAINE29,30: afname ernst en frequentie

HUIDVEROUDERING32,33: vermindert rimpeldiepte

ANTI-AGING

NIERZIEKTEN, steun bij -

PARADONTITIS

DIABETES TYPE 2: lagere HBA1c, preventie complicaties 

UBIQUINOL PLATINUM: 
zeer breed werkend topantioxidans met sleutelfunctie in de energieproductie

Co-enzym Q10 is een levensnoodzakelijke stof die in de strikte zin geen vitamine is, omdat het lichaam deze 
stof ook voor een deel zelf aanmaakt. Toch kan het extra toedienen van co-enzym Q10 voor heel wat gunstige 
effecten zorgen, zeker als gekozen wordt voor de gereduceerde, direct actieve vorm van co-enzym Q10: ubiquinol. 
UBIQUINOL PLATINUM van Mannavital bevat niet alleen een hoge doses van 100 mg ubiquinol per capsule, voor 
een optimaal effect bevat  ze ook de antioxidanten selenium en vitamine C in een goed opneembare vorm.

Belangrijkste eigenschappen en indicaties van UBIQUINOL PLATINUM:

Productinformatie - enkel bestemd voor de gezondheidsprofessioneel 
TRANSPARANTIEFICHE  UBIQUINOL PLATINUM

Actieve ingrediënten per vegetarische capsule: 
• 100 mg Ubiquinol (KANEKA®): gereduceerde, direct werkzame co-enzym Q10, verkregen 

door natuurlijke fermentatie. Moet in tegenstelling tot de geoxideerde ubiquinone 
niet meer in het lichaam omgezet worden; wordt tevens veel beter opgenomen dan 
ubiquinone

• 50 mcg selenium o.v.v. seleniumgist 0,2 % = goed opneembare, gecheleerde 
selenomethionine 

• 90 mg vitamine C o.v.v. ascorbylpalmitaat

Gebruik: 1 tot 4 capsules/dag.

Eigenschappen

Sleutelrol in ATP-productie mitochondriën, bevordert 

vetoxidatie1

Sterk lipofiel antioxidans8 + remt oxidatie 

cholesterol tot oxycholesterol9 + vermindert 

endotheeldysfunctie10,11,12 + regenereert vitamine E 

Sleutelrol in ATP-productie mitochondriën van 

spiercellen en hartspiercellen; vermindert oxidatieve 

stress in hartspier16

Vult tekort aan ubiquinol aan door statines20,21 

Bloeddrukverlagend bij hypertensie (door betere 

endotheliale functie11,12)

Sterk lipofiel antioxidans en daardoor neuroprotectief

Antioxidante bescherming spermatozoïden, betere 

energieproductie in spermacellen

Ondersteunt vasodilatatie in de hersenen (door 

beschermen NO of stikstofmonoxide)

Beschermt epidermis tegen oxidatieve schade31, o.a. 

door UVA

Sterk lipofiel antioxidans8

Sterk lipofiel antioxidans8

Sterk lipofiel antioxidans8

Sterk lipofiel antioxidans8



Productinformatie - enkel bestemd voor de gezondheidsprofessioneel 

Hoe UBIQUINOL PLATINUM combineren voor meer succes:

- met MAGNESIUM PLATINUM en MARCUS ROHRER SPIRULINA bij (chronische vermoeidheid), voor betere prestaties
- met KYOLIC EPA + K2 in de preventie en aanpak van hart- en vaatziekten
- met KYOLIC EPA + K2 , MEIDOORN en MAGNESIUM PLATINUM in de ondersteuning bij hartinsufficiëntie
- met Vitamine D3 PLATINUM tegen de nevenwerkingen van statines
- met TENSOTON of KYOLIC PLATINUM en eventueel MAGNESIUM bij hoge bloeddruk
- met MACA PLATINUM, MARCUS ROHRER ASTAXANTHINE en ZINK PLATINUM bij mannelijke subfertiliteit
- met MAGNESIUM PLATINUM en VITAMINE B-complex bij migraine
- met SILICIUM PLATINUM en/of MARCUS ROHRER ASTAXANTHINE en/of CARTILATON tegen huidveroudering
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Noot: zorg dat de totale inname van selenium via voedingssupplementen de 300 mcg niet overschrijdt


