
VITAMINE K2 PLATINUM:  
menaquinone-7 uit natto in de preventie en aanpak van osteoporose, atherosclerose en kanker.

De “calciumparadox” is de term die het tegelijk voorkomen van botontkalking en slagaderverkalking in onze 
leefwereld weergeeft. Veel mensen vertonen namelijk een gebrek aan de substantie die zowel calcium in de 
botten neerzet als weghoudt uit de slagaderwand: vitamine K2. VITAMINE K2 PLATINUM  van Mannavital bevat 
met menaquinone-7 uit het gefermenteerde sojaproduct natto de actiefste vorm van vitamine K2 en dit onder de 
vorm van het kwaliteitsextract MENAQ-7®, dat in klinische studies zijn werkzaamheid tegen zowel osteoporose als 
tegen atherosclerose heeft bewezen.  VITAMINE K2 PLATINUM kan ook ingezet worden in de preventie van kanker. 

Belangrijkste indicaties van VITAMINE K2 PLATINUM:

1. OSTEOPOROSE (BOTONTKALKING) en OSTEOPENIE (VOORSTADIUM OSTEOPOROSE):
 verschillende studies bewijzen het nut van vitamine K2 in de preventie en aanpak van osteoporose, onder meer bij patiënten 

die corticoïden gebruiken1,2,3, die lijden aan de ziekte van Parkinson4 of verlammingsverschijnselen vertonen door een 
beroerte5. Maar vitamine K2 wordt uiteraard het meest ingezet in de preventie en aanpak van postmenopauzale osteoporose. 
In een drie jaar durende studie namen 244 vrouwen tussen 55 en 65 jaar dagelijks ofwel 180 mcg vitamine K2 (MENAQ-7®, 
dosis zoals in VITAMINE K2 PLATINUM) ofwel een placebo in. Na afloop van de studie vertoonden de vrouwen op het placebo 
gemiddeld een afname van de botdensiteit (botdichtheid) met 1,5 %, terwijl de vrouwen op vitamine K2 minder dan een 
0,5 % afname van de botdensiteit vertoonden6 (dit is een verschil van meer dan 1 % enkel door vitamine K2; uiteraard zal 
een combinatie met o.a. vitamine D3 nog betere resultaten opleveren). Belangrijk om weten is het feit dat vitamine K2 niet 
interfereert met bisfosfonaten (medicijnen ingezet bij osteoporose), maar integendeel een additief effect uitoefent7,8.

2. ATHEROSCLEROSE (SLAGADERVERKALKING) en dus PREVENTIE VAN HART- en VAATZIEKTEN: 
 een aantal dierenproeven hadden in het verleden al aangetoond dat vitamine K2 (en niet K1) de verkalking van 

atherosclerotische plaques afremde9,10. Ook constateerde men na analyse van het dieet van 564 oudere vrouwen en het 
tomografisch meten van de arteriële calcificatie, dat een hogere inname van vitamine K2 duidelijk geassocieerd was met een 
lagere calcificatie in de kransslagaders11. Overtuigend is ook de grote epidemiologische “Rotterdamstudie”12. Hierbij werd 
gezien dat degenen in de groep met het hoogste derde qua inname van vitamine K2 in vergelijking met degenen die het 
minst ervan innamen: 52 % minder kans maakten op het ontwikkelen van ernstige calcificatie in de bloedvaten, 41 % minder 
kans maakten op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en 57 % minder kans liepen om te sterven aan een hartziekte.  
Dit verband werd niet gezien bij vitamine K1. De grootste bevestiging komt uit de hoger, bij osteoporose aangehaalde 
studie33:  bij de dames die dagelijks 180 mcg vitamine K2 (MENAQ-7®, dosis zoals in VITAMINE K2 PLATINUM) innamen, 
constateerde men na 3 jaar niet alleen dat vitamine K2 het stijver of star worden van de bloedvaten had afgeremd, er was 
zelfs een statistisch significante toename van de vaatwandelasticiteit, wat een afname van de calcificatie suggereert! (Dat 
ging logischerwijze gepaard met een toename van de bloedspiegel van het hoger vernoemde matrix GLA-proteïne of MGP). 
In de placebogroep werd er daarentegen een toename van de starheid van de bloedvaten (vastgesteld door de progressie 
van atherosclerose). Het zeer grote belang van vitamine K2 blijkt ook uit een studie die gegevens verzamelde uit 168 landen 
en keek naar de factoren die mee aan de basis liggen van vroege cardiovasculaire sterfte voor 65 jaar. Zo zag men dat mensen 
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TRANSPARANTIEFICHE  VITAMINE K2 PLATINUM

Actief ingrediënt per capsule: 
*  180 mcg menaquinone-7 onder de vorm van natto-extract (MENAQ-7®): 
-  in de beenderen katalyseert vitamine K2 de omzetting van het aminozuur glutaminezuur 

(Glu) tot gammacarboxylglutaminezuur (Gla) in het eiwit osteocalcine, gevormd door 
de osteoblasten (beenvormende cellen). Door deze carboxylatie wordt de inactieve 
vorm van osteocalcine omgezet tot de geactiveerde vorm, die kan calcium opnemen en 
vastleggen in de beendermatrix

- in de vaatwanden activeert vitamine K2 de zogenaamde Matrix GLA-proteïnes 
(MGP), die calcium kunnen binden en zo beletten dat het deel gaat uitmaken van de 
atherosclerotische plaques.

Gebruik: 1 à 2 capsule per dag, met een glas water, bij één van de hoofdmaaltijden.

update december 2016

Nu: 
180 mcg/caps



Productinformatie - enkel bestemd voor de gezondheidsprofessioneel 

Hoe VITAMINE K2 inzetten voor meer succes?
- Preventie/aanpak van osteoporose: 
•	 met	VITAMINE D3 PLATINUM , SILICIUM PLATINUM en eventueel MSM PLATINUM 
•	 met	vitamine	D3,	calcium,	magnesium	en	zink	in	goed	opneembare	vormen	(zoals	in	het	totaalpreparaat	

OSTEOTON)
- Preventie/aanpak atherosclerose: 
•	 met	KYOLIC PLATINUM en eventueel MARINEPA GOLD
•	 met	gefermenteerde	knoflook,	visolie,	vitamines	B6,	B9,	B12	en	D3	(zoals	in	het	totaalpreparaat	KYOLIC EPA+K2)
- Preventie van/steun bij (prostaat)kanker: 
•	 Met	SALVESTROL PLATINUM , SHIITAKE PLATINUM en eventueel UBIQUINOL PLATINUM (met selenium!)
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die minder dan 5 mcg vitamine K2 innamen per 2000 kcal voedsel, een sterfterisico door vaatziekten vertoonden dat 2,2 maal 
groter was dan bij mensen die meer dan 24 mcg vitamine K2 innamen per 2000 kcal voedsel. Wanneer werd vergeleken met 
andere risicofactoren zag men dat vitamine K2-gebrek voor wat betreft het risico op vroegtijdige sterfte door vaatziekten, 
minstens even erg was als roken, erger was dan overmatig alcoholgebruik en iets minder erg was dan hoge bloeddruk34. 
De onderzoekers concludeerden dat de huidige gezondheidsadviezen ter preventie van hart- en vaatziekten grondig zouden 
moeten aangepast worden met extra aandacht voor vitamine K2 in de voeding.

3. PREVENTIE VAN KANKER (o.a. PROSTAATKANKER):  in verschillende studies op menselijke kankercellijnen en bij 
dieren is aangetoond dat vitamine K2 het ontstaan en de progressie van diverse soorten kanker afremt via verschillende 
mechanismen13-29. Hiertoe behoren  onder meer leverkanker (hepatocellulair carcinoma), longkanker (kleincellig, plaveiselcel 
en adenocarcinoom), colon- en rectumkanker, maagkanker en hersenkanker. Opmerkelijk is ook de waarde van vitamine K2 
bij “preleukemie” of myelodysplastisch syndroom, waarbij het de apoptose (geprogrammeerde celdood) van leukemische 
cellen induceert29-31. Aan te stippen is ook de rol die vitamine K2 kan spelen in het helpen voorkomen van prostaatkanker: 
in een epidemiologische studie waarbij 11.000 mannen werden gevolgd,  zag men een omgekeerde correlatie tussen de 
hoeveelheid vitamine K2 in het dieet en de kans op prostaatkanker32. Een hogere inname van vitamine K2 deed de kans op 
prostaatkanker met 35 % dalen, vooral van de meer agressieve vormen.


