
OPC PLATINUM: oligomere procyaniden uit zeedenschors met tal van toepassingen in de complementaire geneeskunde

OPC’s of oligomere procyaniden zijn bijzondere planteninhoudsstoffen die, mits de juiste kwaliteit en bron, op 
uitzonderlijk veel lichaamsterreinen kunnen ingezet worden. Vooral door hun positieve en brede invloed op de 
bloedsomloop, maar ook door hun antioxiderende en ontstekingswerende eigenschappen, zijn ze een absoluut 
topmiddel in de complementaire geneeskunde. OPC PLATINUM van Mannavital bevat OPC’s uit zeedenschors van 
een superieure kwaliteit (OLIGOPIN®), die vooral in de preventie en aanpak van veneuze aandoeningen, hart- en 
vaatziekten, huidveroudering, oogklachten, gynaecologische klachten, geheugen- en concentratiestoornissen, 
gewrichtsklachten en anti-aging zeer nuttig kunnen zijn. wrichten.

Belangrijkste eigenschappen en indicaties van OPC PLATINUM:

Productinformatie - enkel bestemd voor de gezondheidsprofessioneel 
TRANSPARANTIEFICHE  OPC PLATINUM

Actief ingrediënt per V-capsule 
* 50 mg Zeedenschorsextract (Pinus pinaster; OLIGOPIN®): is een hoogwaardig extract 

(1000/1), dat minstens voor 67 % werkzame “Oligomere procyaniden” of OPC’s bevat. Dit 
zijn de korte en goed opneembare procyaniden die een biologisch effect hebben; terwijl 
de langere onwerkzame “tannines” minimaal vertegenwoordigd zijn. Minstens 43 % van 
deze OLIGOPIN bestaat zelfs uit de kortste monomeren en dimeren. Ter vergelijking: 
andere zeedenschorsextracten hebben minder OPC’s en meer onwerkzame tannines. 

Gebruik: : 1 (onderhoud) à 3 V-capsules (aanvangsdosis) per dag bij de maaltijden. 
De dosis mag probleemloos verhoogd worden tot 6 capsules/dag.

Eigenschappen

Verbetert endotheliale functie van de vaatwand; stabiliseert 
de haarvatwanden met minder capillaire permeabiliteit 
(abnormale doorlaatbaarheid);  vermindert de bloedplaatjes-
aggregatie; algemene antioxiderende en anti-inflammatoire 
eigenschappen  

Vertoont een uitzonderlijke affiniteit voor de LDL-choles-
terolpartikels, waarvan het de oxidatie tot het atherogene 
oxycholesterol sterk afremt; verbetert de endotheliale functie 
met meer NO-afhankelijke vasodilatatie; verlaagt hoge 
bloeddruk; vermindert de bloedplaatjesaggregatie; heeft 
algemene antioxiderende en anti-inflammatoire eigenschappen

Verbetert breed de microcirculatie in de fijne bloedvaten 
(op basis van de hierboven opgesomde eigenschappen) van 
hersenen, ogen, nieren, geslachtsorganen
Heeft algemene antioxiderende en anti-inflammatoire 
eigenschappen

Potentiële indicaties

Chronische veneuze insufficiëntie en
Varices (Spataderen) en klachten daarvan zoals zware, 
vermoeide benen, oedemen, krampen, slecht genezende 
wonden
Preventie van - en ondersteuning bij: Veneuze ulcera (Spat-
aderzweren), Flebitis (Aderwandontsteking), Trombose 
Hemorroïden (Aambeien)

Preventie van - en ondersteuning bij Hart- en vaatziekten: 
Atherosclerose (Slagaderverkalking)
Hypertensie (Hoge bloeddruk)
Angor pectoris (Hartkramp)

 
Geheugen- en concentratiestoornissen, preventie van 
ziekte van Alzheimer
Retinopathie (Aandoeningen van het netvlies)
Maculaire degeneratie (Ouderdomsgebonden afname van 
het gezichtsvermogen)
Erectiele dysfunctie (Erectiestoornissen) door slechte bloed-
doorstroming, 
Mannelijke subfertiliteit
Tinnitus (Oorsuizen)
Slechte nierfunctie



Productinformatie - enkel bestemd voor de gezondheidsprofessioneel 

Hoe OPC PLATINUM combineren  voor meer succes?

- met KYOLIC PLATINUM of KYOLIC EPA PLUS K2 of KYOLIC ONE A DAY of KYOLIC + LECITHINE of MARINEPA GOLD 
+ VIT D in de brede preventie en aanpak van hart- en vaatziekten, bij alle klachten van het aderlijke systeem

- met TENSOTON en/of KYOLIC + CO-ENZYM Q10 bij hoge bloeddruk
- met OGUTON en/of ASTAXANTHINE PLATINUM bij allerlei oogklachten
- met ASTAXANTHINE PLATINUM en/of SILICIUM PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of CARTILATON 

en/of SELENIUM All Natural Antioxidant complex + Co-enzym Q10 tegen huidveroudering, rimpelvorming, 
pigmentvlekken van de huid, in de anti-aging

- met MENOTON en/of MACA PLATINUM bij menopauzeklachten
- met ASTAXANTHINE PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of MACA PLATINUM bij mannelijke subfertiliteit
- met PSYLLIUM PLATINUM en/of KYO-DOPHILUS ONE PER DAY bij aambeien
- met CURCUMA PLATINUM en/of CARTILATON en/of SILICIUM PLATINUM en/of TRIOMOVE en/of VITAMINE C bij 

artrose, artritis, blessures, spier-, pees- en slijmbeursletsels 
- met VITAMINE D 3 PLATINUM en MARINEPA GOLD bij psoriasis en atopische dermatitis (eczema)

Bindt selectief aan collageen en elastine en beschermt 
hen tegen oxidatieve degradatie; Oefent een algemeen 
anti-inflammatoir effect uit op de huid; Verbetert de 
microcirculatie in de huid met hogere zuurstofopname, 
aanvoer van nutriënten en betere CO2-afgifte; Remt de 
melanogenese en vermindert de pigmentatie; Beschermt de 
huid tegen UV-licht en zonnebrand

Vermindert veneuze stase in het bekken
Verbetert de microcirculatie
Antioxiderend en anti-inflammatoir
Remt het enzym aromatase (dat oestrogenen aanmaakt uit 
andere hormonen)

Verbetert de glycemische controle
Verbetert breed de microcirculatie en remt atherosclerose 
(zie hoger)

Verbetert de microcirculatie
Beschermt tegen vrije radicalen door  antioxiderende 
werking
Vermindert algemene ontstekingsgraad door anti-inflamma-
toire effecten

Huidveroudering, Rimpelvorming
Verminderde elasticiteit en hydratatie van de huid
Overdreven pigmentvorming; Ouderdomsvlekken van de huid; 
Psoriasis, ondersteuning bij -  
Atopische dermatitis (Eczeem), ondersteuning bij -
Preventie van zonnebrand
Slechte wondgenezing  

Dysmenorrhee (Menstruatiepijn)
Endometriose, ondersteuning bij –
Menopauze (Overgangsklachten)

Diabetes type 2
Preventie van en ondersteuning bij diabetescomplicaties (thv 
bloedvaten, nieren, ogen, zenuwen) 

Ondersteuning bij:
- ADHD
- Anti-Aging strategie
- Allergische rhinitis (Hooikoorts, Huissstofmijtallergie)
- Artrose, Spier- en gewrichtsklachten
- Astma, ondersteuning bij –
- Spierkrampen
- Sportprestaties, bevorderen van - 


