
Vitamine C is essentieel voor een goede gezondheid: het draagt als belangrijk antioxidans bij 
tot de bescherming tegen degeneratieziekten en vervult een essentiële rol in onder meer de 
bindweefselaanmaak, immuniteit, bloedcirculatie en bijnierwerking. Met VITAMINE C PLATINUM 
voorziet Mannavital in tabletten die niet alleen 1 gram van de werkzame vorm van vitamine C 
aanleveren (L-ascorbinezuur), maar die voor een optimale werking van vitamine C in het lichaam ook 
citrus- en rozenbottelbioflavonoïden aanvoeren.

Vitamine C PLATINUM: 1 gram Vitamine C + bioflavonoïden

Actieve ingrediënten per tablet:  
*  1000 mg Vitamine C o.v.v. L-ascorbinezuur.  Deze natuuridientieke vorm 

van vitamince C heeft volgens het gerenommeerde “Linus Pauling Institute” 
compleet dezelfde werking en dezelfde biologische beschikbaarheid 
(opneembaarheid) als vitamine C in groenten en fruit. Het is ook niet 
bewezen dat deze “zure” vorm van vitamine C minder goed verdragen 
wordt dan de “gebufferde” ascorbaten 

*  100 mg Zoete sinaasappelschilextract (Citrus sinensis), gestandaardiseerd 
op 60 % flavonoïden o.v.v. hesperidine

*  100 mg Rozenbottelextract (Rosa canina), gestandaardiseerd op 22,5 % 
flavonoïden, waaronder rutine en quercetine

 ->  deze bioflavonoïden verbeteren door een belangrijke synergie 
       met vitamine C de werking van vitamine C in het lichaam!
Gebruik: 1 tablet per dag of meer volgens voorschrift

Belangrijkste eigenschappen en indicaties van VITAMINE C PLATINUM:
1. BELANGRIJK ANTIOXIDANS, waardoor bijdrage tot de preventie van degeneratieziekten: 
• ouderdomsverschijnselen
• hart- en vaatziekten
• kanker
• zenuwziekten ….

2. ELEMENTAIR VOOR DE AANMAAK VAN BINDWEEFSELS, waardoor preventie van en ondersteuning 
bij allerlei bindweefselproblemen: 

• slechte wondgenezing, decubitus (doorligwonden), vroegtijdige huidveroudering
• reumatische klachten, pees- en ligamentletsels
• osteoporose
• tand- en tandvleesproblemen
• broze bloedvaten, blauwe plekken, aambeien, spataderen
• staar (cataract)

3. DRAAGT BIJ TOT EEN NORMALE IMMUNITEIT, waardoor bijdrage in de preventie en aanpak van: 
• infecties van de bovenste en de onderste luchtwegen
• griep
• mononucleosis infectiosa (klierkoorts)…

4. DRAAGT BIJ TOT DE PREVENTIE VAN & ONDERSTEUNING BIJ:
• ferriprieve anemie (ijzergebreksanemie): verbetert de opname van ijzer
• bijnieruitputting (burn out), verminderde stressbestendigheid
• depressiviteit
• hypertensie (hoge bloeddruk)
• constipatie
• overgewicht 
• allergieën: astma, hooikoorts
• glaucoom (oogbaloverdruk)


