
SELENIUM All Natural Antioxidant Complex + Zink & SOD
het echt natuurlijke complex van basisantioxidanten met brede preventieve werking

De combinatie van het mineraal selenium met de vitaminen A, C en E en met zink wordt terecht als het “basi-
santioxidantencomplex” beschouwd in de strijd tegen degeneratieve aandoeningen. Helaas wordt dit complex 
meestal aangeboden met synthetische en/of slechte werkzame ingrediënten. Met SELENIUM All Natural Antioxi-
dant Complex + Zink & SOD voorziet Mannavital niet alleen in een totaal natuurlijke formule met werkzame stoffen, 
voorop seleniumgist, dit complex bevat ook belangrijke antioxidans superoxidedismutase of SOD, dat in ons 
lichaam als ‘master antioxidans’ fungeert.  Op te merken valt dat dit complex – indien daarnaast extra vitamine D 
wordt ingenomen – ook het immuunsysteem sterk ondersteunt!

Belangrijkste indicaties van SELENIUM  All Natural Antioxidant Complex  + Zink & SOD:

1. OPVANGEN VAN SELENIUMGEBREK en VERLAGEN VAN DE KANS OP KANKER: SELENIUM All Natural Antioxidant Complex + Zink & SODis in de 
eerste plaats een werkzaam seleniumsupplement, dat tegemoet komt aan een zeer veelvuldig voorkomend tekort in onze leefwereld (zoals 
vitamine D en jodium). Dat tekort is een gevolg van de huidige landbouwmethodes die de bodem verarmen en van de “zure regen” die organische 
seleniumverbindingen splitst tot anorganische seleniumverbindingen. Dat seleniumgist kan bijdragen tot de preventie van kanker bewees de 
“Nutritional prevention of cancer trial”, waarbij de dagelijkse inname van 200 mcg selenium werd vergeleken met placebo. Deze studie werd 
vroegtijdig stopgezet, omdat er in de seleniumgroep een duidelijke lagere algemene sterfte was door kanker en significant minder voorkomen van 
long-, colorectale- en prostaatkanker1. Noteer hierbij dat studies met andere vormen van selenium (anorganische, selenietvormen) meestal dergelijk 
effect niet aantonen! Volgens een studie leidt het toedienen van selenium aan biergist ook tot de aanmaak van minstens 5 bijzondere eiwitten met een 
antikankerwerking2. Door de synergie van seleniumgist met de natuurlijke vormen van andere basisantioxidanten in SELENIUM All Natural Antioxidant 
Complex + Zink & SOD (antioxidanten werken best in een teamverband) mag van dit preparaat een nog bredere beschermende werking verwacht 
worden!

2. HET BESTRIJDEN VAN VRIJE RADICALEN WAARDOOR DE KANS KLEINER WORDT OP: 
 -  hart –en vaatziekten: dat een celbeschermend antioxidantencomplex helpt de chronische laaggradige ontsteking aan de basis van hart- en 

vaatziekten afremmen, is niet meer dan logisch. Indien dagelijks naast 200 mcg selenium (via seleniumgist) ook 200 mg co-enzym Q10 wordt 
ingenomen, dan leidt dat volgens een studie tot de afname van het absolute risico tot cardiovasculaire sterfte met liefst 6,7 %3 .

 -  diabetes type 2:  van selenium alleen al is aangetoond dat hogere spiegels in het lichaam de kans op diabetes type 2 met 25 % verminderen4.  
   Daarnaast is zink nodig voor de productie, opslag en afscheiding van insuline, waardoor het ook het koolhydratenmetabolisme bij diabetes

        bevordert. 
 -  gewrichtsaandoeningen: in een dierenstudie werd aangetoond dat het verrijken van de voeding met seleniumgist leidde tot vermindering van 
        ontstekingsverschijnselen in de gewrichten5.
 -  vroegtijdige ouderdomsverschijnselen in het algemeen
 -  vroegtijdige veroudering van de huid
 -  neurologische aandoeningen (ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson)

Productinformatie - enkel bestemd voor de gezondheidsprofessioneel 
TRANSPARANTIEFICHE   SELENIUM All Natural Antioxidant Complex + Zink & SOD

Actieve ingrediënten per vegetarische capsule: 
- 100 mcg selenium (182 % RI*): geen anorganische en dus slecht opneembare en weinig werkzame 

selenietverbinding maar seleniumgist of selenium verrijkte biergist die organische,  zeer goed opneembare 
en werkzame seleniumverbindingen (vooral selenomethionine) bevat. Gezien de geringe hoeveelheid die 
hiervan nodig is, zijn geen intolerantieverschijnselen tegen biergist te verwachten. 

-  80 mg vitamine C (100 % RI*): geen synthetische en geïsoleerde L-ascorbinezuur, maar een “whole food” 
concentraat van acerolakers, dat naast natuurlijke vitamine C  ook de van nature aanwezige complementaire 
bioflavonoïden bevat, die de opname én de werkzaamheid van vitamine C verhogen.

-  18 TE vitamine E (150 % RI*): geen synthetische D,L-alfatocoferol, noch geïsoleerde D-alfatocoferol, maar 
een “whole food”  natuurlijk complex van tocoferolen (natural mixed tocopheroles) uit ongeraffineerde 
zonnebloemolie

-  1200 RE vitamine A (150 % RI*): geen synthetische bètacaroteen of geïsoleerde bètacaroteen maar een “whole 
food” natuurlijk complex van carotenoïden (natural mixed carotenoids), gehaald uit ongeraffineerde fair 
trade rode palmolie

- 15 mg zink (150 % RI*): geen anorganische zinkverbinding, maar een organische én goed opneembare, 
gecheleerde zink (zink bisglycinaat)

-  10 mg meloenconcentraat (EXTRAMEL®) met 140 IU SOD (Superoxidedismutase), voor een optimale 
opname omhuld met natuurlijk palmolieconcentraat

*RI = Referentie-inname

Gebruik: 1 (= 100 mcg selenium en 15 mg zink) tot 2 capsules (= optimale doses van 200 mcg selenium en 
30 mg zink) per dag. Zorg ervoor dat je in het totaal via supplementen niet meer dan 300 mcg organische 
(!) selenium en 50 mg zink per dag inneemt.
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Productinformatie - enkel bestemd voor de gezondheidsprofessioneel 

Hoe SELENIUM All Natural Antioxidant Complex + Zink & SOD  combineren voor meer succes:
- In de preventie/aanpak van hart - en vaatziekten: met voedingssupplementen op basis van gefermenteerde knoflook (KYOLIC EPA + K2, 

KYOLIC + lecithine, KYOLIC + co-enzym Q10, KYOLIC PLATINUM, KYOLIC ONE A DAY, OPC PLATINUM) en/of gefermenteerde rode rijst (RED 
YEAST RICE PLATINUM + co-enzym Q10) en/of voedingssupplementen met omega-3-vetzuren (MarinEPA Gold + vit D).

- In de preventie van kanker: met SALVESTROL SHIELD/PLATINUM en/of SHIITAKE PLATINUM en/of GREEN TEA PLATINUM en/of CURCUMA 
PLATINUM en/of VITAMINE D3 PLATINUM en/of IMMUNOTON FORTE en/of extra VITAMINE C PLATINUM

- In de preventie en aanpak van infecties: met VITAMINE D3 PLATINUM (druppels of capsules) en/of VITAMINE D3 + VITAMINE A forte en/of 
VITAMINE C + ZINK-kauwtabletten en/of SHIITAKE PLATINUM en/of IMMUNOTON FORTE en/of CAT’S CLAW PLATINUM en/of ACUTON

- Voor soepele gewrichten: met CARTILATON en/of SILICIUM PLATINUM 
- In de preventie/aanpak van diabetes type 2: met DIEBATON
- Tegen huidveroudering: met SILICIUM PLATINUM en/of ASTAXANTHINE PLATINUM en/of CARTILATON en/of VITAMINE C PLATINUM

3. HET VERSTERKEN VAN HET IMMUUNSYSTEEM: 
 op uitzondering van vitamine D (dat best daarnaast in de aangepaste dosis wordt ingenomen), bevat SELENIUM All Natural Antioxidant Complex + 

Zink & SOD  alle basisnutriënten voor een optimale werking van het immuunsysteem. Niet alleen bevat het de voor de weerstand zeer belangrijke 
synergie tussen de mineralen selenium en zink, met carotenen (vooral slijmvliezen) en vitamine C (vooral versterken bindweefselbarrière en meer 
glutathionproductie) optimaliseert dit voedingssupplement ook de werking van het immuunsysteem met een betere preventie of overwinnen van 
infecties.


