
VITAMINE B12 PLATINUM: hoog gedoseerde en uitstekend opneembare vitamine B12 in synergie met best 
opneembare vorm van foliumzuur 

Vitamine B12 vervult tal van belangrijke functies  in het lichaam, vooral op het gebied van celdelingen en de 
werking van het zenuwstelsel. Met VITAMINE B12 PLATINUM van Mannavital bestaat nu een sublinguale tablet 
(bij voorkeur onder de tong te smelten) met liefst 1000 mcg van de zeer goed opneembare en efficiënte vorm van 
vitamine B12: methylcobalamine. Omdat vitamine B12 op veel terreinen nauw in synergie werkt met foliumzuur, 
bevat VITAMINE B12 PLATINUM ook foliumzuur en dit weerom in de best opnamevorm (glucosaminezout van 
5-methyltetrahydrofolaat). Beiden vitaminen worden trouwens verkregen door fermentatie. Aan te stippen is ook 
het feit dat deze tablet vrij is van  suiker (wel met de natuurlijke suikeralcoholen erythritol en xylitol)  en een 
natuurlijk aroma en natuurlijke kleurstof bevat.
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TRANSPARANTIEFICHE  VITAMINE B12 PLATINUM 

Actieve ingrediënten per sublinguale tablet:
-   1000 mcg vitamine B12, o.v.v. goed opneembeerbare en direct actieve 

methylcobalamine (fermentatieproduct)
-  200 mcg foliumzuur, o.v.v. goed opneembare en directe actieve glucosaminezout van 

5-methyltetrahydrofolaat of 5-MTHF (Quatrefolic®, eveneens fermentatieproduct)
Natuurlijk aroma: kersenaroma
Natuurlijke kleurstof: rode bietensap
Natuurlijke zoetstoffen: xylitol en erythritol
Gebruik: 1 à 2 tabletten/dag, bij voorkeur onder de tong laten smelten.

Belangrijkste indicaties van van VITAMINE B12 PLATINUM:

1. VITAMINE B12-gebrek door VEGANISME of STRENG VEGETARISME: het kan enige jaren duren vooraleer een ernstig vitamine B12-gebrek bij 
dergelijke levenswijze aan het licht komt (omdat vegetariërs wel veel foliumzuur binnenkrijgen, dat veel gelijklopende functies vervult), maar soms 
kan dat wel al met ernstige neurologische verschijnselen zijn! Zeker als veganisten en strenge vegetariërs onvoldoende vitamine B12 aanmaken 
via hun darmflora (wat meestal het geval is), geen plantaardige vitamine B12 innemen (omzeggens alleen in spirulina en chlorella aanwezig) of 
een zwakke maagfunctie  hebben (zie hieronder), dan is een vitamine B12-gebrek quasi onafwendbaar. VITAMINE B12 PLATINUM is door zijn hoge 
dosering en door zijn afleveringsvorm (sublinguale tablet) doorgaans voldoende om een gebrek op te heffen (eventueel aan 2 tabletten/dag) zonder 
dat er injecties nodig zijn. VITAMINE B12 PLATINUM is niet afkomstig van dieren: beiden vitaminen worden door fermentatie verkregen.    

2. VITAMINE B12-gebrek door zwakke maagfunctie, maagziekten, na maagoperaties en “maagverkleiningen”: voor een optimale opname in de darm 
wordt normaal vitamine B12 in de maag gebonden aan de zogenaamde “intrinsieke factor”. Maar bij maagaandoeningen of na maagoperaties is 
dit mechanisme sterk deficiënt of zelfs afwezig. VITAMINE B12 PLATINUM is doorgaans voldoende om in deze gevallen vitamine B12-gebrek te 
voorkomen of aan te pakken. Door de hoge dosis van 1000 mcg vitamine B12 per tablet kan er voldoende vitamine B12 door “passieve diffusie” via het 
mondslijmvlies of verderop in de darm opgenomen worden. 

3. PERNICIEUZE ANEMIE of BLOEDARMOEDE DOOR VITAMINE B12-gebrek en MEGALOBLASTAIRE ANEMIE DOOR FOLIUMZUURGEBREK: eventueel 
in de hand gewerkt door de hoger vernoemde veganistische levenswijze of door maagproblemen, kan zich met “pernicieuze anemie” een soort 
bloedarmoede door vitamine B12-gebrek voordoen, want vitamine B12 is (net als foliumzuur) elementair voor een goede celdeling van de stamcellen 
van de rode bloedcellen. VITAMINE B12 PLATINUM is een ideaal voedingssupplement om pernicieuze anemie te voorkomen of te verhelpen. Ook bij 
de “megaloblastaire anemie” door foliumzuurgebrek kan VITAMINE B12 PLATINUM (best à 2 tabletten/dag) ingezet worden: hierbij zal natuurlijk in de 
eerste plaats de goed opneembare en direct werkzame vorm van foliumzuur (glucosaminezout van 5 methyltetrahydrofolaat) het voornaamste werk 
verrichten, maar de synergie met vitamine B12 voor een optimale aanmaak van rode bloedcellen is zeker welkom.  

4. PREVENTIE VAN EN ONDERSTEUNING BIJ GEHEUGEN- EN CONCENTRATIESTOORNISSEN, BEGINNENDE DEMENTIE, DEPRESSIVITEIT, 
EVENWICHTSSTOORNISSEN…. : vitamine B12 is noodzakelijk voor een goede stofwisseling van de zenuwcellen, voor de aanmaak van bepaalde 
neurotransmittors en is zeer belangrijk voor de aanmaak en bescherming van de myelineschede, de beschermende witte substantie die zich rond 
zenuwuitlopers bevindt. Hierdoor draagt vitamine B12 in aanzienlijk mate bij tot het psychische welbevinden, geheugen, concentratievermogen, 
evenwicht en coördinatie, en dit zeer vaak in synergie met foliumzuur, dat zich ook in VITAMINE B12 PLATINUM bevindt. Vitamine B12 is samen met 
het omega-3-vetzuur DHA en fosfatidylserine één van de belangrijkste nutriënten waaraan mag gedacht worden bij de zogenaamde “senior moments” 
met stoornissen in geheugen en concentratievermogen. Behoren ook vaak tot de indicaties van vitamine B12: preventie van seniele dementie, verward 
denken,  lusteloosheid, depressiviteit, nervositeit,  gevoelsstoornissen (voosheid, gevoelloosheid), tintelingen in vingers en tenen, coördinatieverlies, 
spierzwakte
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5. ZWANGERSCHAP, PREVENTIE VAN BEPAALDE AANGEBOREN AANDOENINGEN: het belang van foliumzuur voor het grote aantal celdelingen dat 
plaatsgrijpt in de foetus gedurende de zwangerschap, is genoegzaam bekend. Maar ook van vitamine B12 is aangetoond dat het cruciaal is voor de 
optimale ontwikkeling van de foetus en dus samen met foliumzuur via VITAMINE B12 PLATINUM kan ingezet worden in de preventie van aangeboren 
afwijkingen zoals spina bifida (“open ruggetje”), schisis (“hazenlip” of “gespleten verhemelte”) of aangeboren hartafwijkingen.

6. VERHOOGD HOMOCYSTEÏNEGEHALTE, PREVENTIE VAN EN ONDERSTEUNING BIJ HART- en VAATZIEKTEN en OSTEOPOROSE: een verhoogde 
serumspiegel van het aminozuur homocysteïne wordt beschouwd als een risicofactor voor hart- en vaatziekten, osteoporose en neurologische 
aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. Homocysteïne kan zich vooral in het lichaam ophopen bij een inadequate aanvoer van vitamine B12, 
foliumzuur en vitamine B6.

7. ZWAKKE WEERSTAND DOOR GEBREK AAN WITTE BLOEDCELLEN, SUBFERTILITEIT BIJ DE MAN (te weinig en slechte kwaliteit van spermatozoïden), 
NOOD AAN DETOXIFICATIE (vooral ontgifting van benzpyrenen en cyaniden), ZWAKKE SPIJSVERTERING (atrofie van het maagslijmvlies), 
MONDSLIJMVLIESBESCHADIGING (rode en gladde ontstoken tong door vitamine B12-gebrek): zijn allemaal aandoeningen of klachten waarbij de 
toediening van vitamine B12 kan overwogen worden.

8. Verminderde absorptie van vitamine B12 door darmziekten (bv. ziekte van Crohn), pancreasaandoeningen, postoperatief

9. Verminderde vitamine B12-serumspiegel door gebruik van: anticonceptiepil, HST (hormonale substitutie in de menopauze), slaaptabletten, diuretica, 
antijicht¬middelen, anticoagulantia, acetylsalicylzuur, cytostatica, H2-receptorenblokkers, antidiabetica, cholesterolverlagers, antipsychotica, anti-
epileptica


