
ZINK PLATINUM:  zink bisglycinaat of “gecheleerde zink” voor een verzekerde en vlotte opname van zink.

Het mineraal zink vervult tal van sleutelfuncties in het lichaam. Toch komen tekorten vaak voor: o. a. bij streng 
vegetarisme, overdreven gebruik van alcohol en suiker, koolhydratenrijke voeding, mentale en fysieke stress, 
infecties, oudere leeftijd en verhoogde behoefte (zwangerschap). Vaak wordt zink aangeboden onder de vorm 
van een zout zoals zinkgluconaat, zinkcitraat, zinkpicolinaat…. Maar niet alleen is de opname daarvan sterk 
afhankelijk van een goede maagzuurproductie, het zout kan ook de spijsvertering belasten én remt de opname 
van andere mineralen (vooral koper).  ZINK PLATINUM van Mannavital bevat “gecheleerde” zink dat niet alleen door 
een binding met het aminozuur glycine beter opneembaar is, het remt tevens de opname van andere mineralen 
niet en wordt zeer goed verdragen. wrichten.

Belangrijkste indicaties van ZINK PLATINUM:

1.VERMINDERDE IMMUNITEIT DOOR ZINKGEBREK, PREVENTIE/AANPAK VAN GRIEP EN VERKOUDHEDEN

2. BEHOUD VAN EEN NORMAAL GEZICHTSVERMOGEN (O.A. VIA VITAMINE A- METABOLISME), NACHTBLINDHEID 

3. BEHOUD VAN NORMALE TESTOSTERONGEHALTEN IN HET BLOED (MAN), BIJDRAGE TOT NORMALE VRUCHTBAARHEID 
EN VOORTPLANTING (MAN EN VROUW).

4. DE INSTANDHOUDING VAN NORMALE BOTTEN, HAREN, NAGELS EN HUID

5. AFREMMEN OXIDATIEVE STRESS DOOR  VRIJE RADICALEN

6. BEHOUD VAN EEN NORMALE VERSTANDELIJKE FUNCTIE

7. ONDERSTEUNING VAN DNA-SYNTHESE EN CELDELING

8. ADHD (ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER)

9. ONDERSTEUNING METABOLISME VAN KOOLHYDRATEN, VETZUREN EN EIWITTEN; PREVENTIE EN AANPAK DIABETES 
TYPE 2
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TRANSPARANTIEFICHE  ZINK PLATINUM

Actieve ingrediënten per vegetarische capsule: 
112,5 mg zink bisglycinaat 20 % (ZINC CHELAZOME® van ALBION®) met 22,5 mg 
elementaire zink (225 % Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid)
Z chelaat = zink covalent gebonden aan het aminozuur glycine; geen zout of ionische 

verbinding
Z opname van zink verzekerd bij lage maagzuursecretie (ouderen, zieken, 

maagdarmziekten…) in de darm
Z absorptie van zink via zinkbisglycinaat is 3,22 maal beter dan door zinkoxide, 3,2 

maal beter dan door zinkpicolinaat, 1,67 maal beter dan door zinkgluconaat1 
Z 43 % hogere absorptie in vergelijking met zinkgluconaat2

Z bewezen hogere zinkspiegels in plasma en rode bloedcellen3 
Z remt de opname van andere mineralen niet af: koper, ijzer zwavel….

Gebruik: 1 capsule/dag met een glas weter innemen, bij voorkeur tijdens de maaltijden.



Ondersteunende studies en referenties:

1. Verminderde immuniteit door zinkgebrek; preventie en aanpak van griep en verkoudheden
 Zink is op verschillende manieren betrokken bij een goede immuunfunctie: het draagt bij tot de ontwikkeling van de T-cellen in de thymus (via het zinkafhankelijk 

hormoon thymuline), het bevordert de replicatie van de precursorcellen van B- en T-lymfocyten in het beenmerg, is nodig voor een adequate functie van de natural killer 
cells en draagt bij tot de productie van cytokines door de mononucleairen. Zinkgebrek maakt mensen meer gevoelig voor infecties en het supplementeren met zink 
verbetert het immuunantwoord op bacteriële en virale infecties4,5. 

2. Behoud van een normaal gezichtsvermogen (o.a. via Vitamine A- metabolisme), nachtblindheid 
 Zink draagt via het zinkafhankelijk enzym retinoldehydrogenase bij tot de omzetting van retinol (Vit A) tot retinaldehyde (retinal), een kritische stap in de werking van de 

retina (netvlies)6,7.In de retina speelt zink ook de rol van antioxidans, draagt het bij tot de werking van de fotoreceptoren, regelt het de interactie tussen licht en rhodopsine 
en draagt het bij tot de synaptische overdrachten7,8. Een zinkgebrek bij ratten leidt heel duidelijk tot verminderde synthese van rhodopsine. Zinkgebrek bij mensen leidt 
tot een gebrekkige aanpassing aan het donker (nachtblindheid), die verbeterde met supplementeren van zink9. 

3. Behoud van normale testosterongehalten in het bloed (man), bijdrage tot normale vruchtbaarheid en voortplanting (man en vrouw).
 Er zijn heel wat zinkafhankelijke transcriptiefactoren die een rol spelen in de functie van de receptoren voor steroïden en schildklierhormoon, die zelf tussenkomen in de 

biologische respons op een hele reeks hormonale en metabole signalen4. Hierdoor speelt zink onder meer een rol in de vruchtbaarheid van de man en vrouw. Een lage 
zinkbloedspiegel is geassocieerd met lage concentraties van diverse hormonen, waaronder testosteron4,10. Zinkgebrek leidt tot een uitblijvende of late puberteit4,10. De 
productie van spermacellen wordt mee bepaald door zink en de zaadvloeistof is in het bijzonder rijk aan zink. 

4. De instandhouding van normale botten, haren, nagels en huid
 Zink speelt niet alleen een structurele rol in de beenmatrix (als onderdeel van hydroxyapatietkristallen), het is ook een essentiële cofactor voor de synthese van diverse 

beenmatrixcomponenten. Zink is nodig voor een goede functie van de osteoblasten, waar het de eiwitaanmaak stimuleert en bevordert ook de beenmineralisatie 
als cofactor van alkalisch  fosfatase12,13. Verminderde plasmaconcentraties van zink werden vastgesteld bij osteoporotische vrouwen12,13,14. Een lage zinkinname kan 
geassocieerd zijn met een hogere incidentie van fracturen15. Zinkgebrek kan naast huidletsels ook leiden tot verminderde pigmentatie van het haar met een rode schijn 
en tot verlies van haren in welomschreven plekken. Ook broze, breekbare nagels worden gezien.

5. Afremmen oxidatieve stress door  vrije radicalen
 Zink maakt deel uit van antioxidante beschermingsmechanisme van het lichaam. Zo kan het thiolgroepen in eiwitten binden, waardoor deze minder gevoelig worden 

voor oxidatie. Door redox-reactieve metalen zoals ijzer en koper van zowel eiwitten als vetten te verdringen, kan het de vorming van hydroxylradicalen remmen en zo 
macromoleculen beschermen. Zink bevordert de expressie van metallothioneine en verhoogt de acitiviteit van catalase, die beiden helpen reactieve zuurstofradicalen 
(ROS) vangen. Zink is ook een cofactor van het antioxidante enzyme koper/zink-superoxide dismutase4. 

6. Behoud van een normale verstandelijke functie
 In het centrale zenuwstelsel vervult zink de rol van cofactor of neurosecretorisch product en is het sterk geconcentreerd in de synaptische blaasjes van specifieke, zinkrijke 

zenuwcellen, die deel uitmaken van de glutamaaterge zenuwcellen16. Zinksuppletie kan de cognitieve functie verbeteren bij volwassenen van middelbare en oudere 
leeftijd17.Ook werd door zinksuppletie een verbeterde verstandelijke functie bij schoolgaande kinderen gezien, al dan niet in combinatie met andere micronutriënten18.

7. Ondersteuning van DNA-synthese en celdeling
 Zink speelt een rol in de stabilisatie van het genetisch materiaal en is een essentiële component van sommige enzymen die betrokken zijn in de aanmaak van nucleïnezuren. 

Ongeveer 1 % van het menselijke genoom codeert voor zinkeiwitten die een regulerende rol spelen in de genexpressie. Zinkgebrek vermindert genexpressie, het 
metabolisme van DNA en RNA en vermindert celdeling4,5,11.

8. ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder)
 Bij kinderen met ADHD kon door het toedienen van 30 mg zink per dag onder de vorm van zinkbisglycinaat de dosis amfetamines met 37 % verlaagd worden voor eenzelfde 

klinisch effect19. Zinkgebrek is één van de medeoorzaken van ADHD en het opheffen daarvan draagt bij tot een complementaire aanpak van ADHD.

9. Ondersteuning metabolisme van koolhydraten, vetzuren en eiwitten; Preventie en aanpak diabetes type 2
 Zink is een essentiële component van een groot aantal enzymen die bijdragen tot de synthese en de afbraak van koolhydraten, eiwitten en vetten. Zink is nodig voor de 

omzetting van linolzuur tot gammalineenzuur (GLA)  en draagt bij tot de aanmaak van prostaglandines 1 uit dihomogammalinoleenzuur. Zink is nodig voor de aanmaak, 
opslag en secretie van insuline en lage zinkspiegels zijn geassocieerd met lage insulinespiegels20,21. Er wordt een relatie gezien tussen zinkgebrek en de incidentie van 
diabetes type 222,23.
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