
VITAMINE E PLATINUM: tocotriënolen als sterkste vitamine E-componenten voor een maximale antioxidante 
bescherming van hersenen, hart- en bloedvaten, lever en huid

Vitamine E bestaat uit twee families vetoplosbare antioxidanten: tocoferolen en tocotriënolen. Vooral door het 
beschermen van de vetrijke cel- en intracellulaire membranen van onze triljoenen lichaamscellen tegen vrije radicalen 
is vitamine E op diverse terreinen (hersenen, lever, bloedvaten, huid) belangrijk voor een optimale gezondheid. 
VITAMINE E PLATINUM bevat met EVNOL Suprabio® een extract uit duurzame, ongeraffineerde, fair trade rode 
palmolie en is daardoor vooral rijk aan tocotriënolen, die niet alleen veel beter penetreren in de celmembranen, 
maar ook vele malen sterker zijn in het vangen van vrije radicalen dan de tocoferolen. Bovendien vertonen deze 
tocotriënolen op basis van een bijzonder afgiftesysteem een verhoogde biologische beschikbaarheid. Tenslotte  is 
de werkzaamheid van VITAMINE E PLATINUM in meer dan 15 gepubliceerde klinische studies aangetoond. 
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TRANSPARANTIEFICHE  VITAMINE E  PLATINUM

Actief ingrediënt per capsule:
329 mg ongeraffineerde, duurzame rode palmolie-concentraat (EVNOL Suprabio®), met:
  -  50 mg gemengde tocotriënolen (vnml alfa- en gammatocotriënolen)
  -  13,4 mg of 20 IU d-alfatocoferol (112 % Referentie-inname, 2 caps = 223 % RI)
  -  squaleen- en fytosterolencomplex (resp. 6,6 en 3,3 mg) uit rode palmolie: die door hun 
     “emulgerende” werking zorgen voor een bijzonder afgiftesysteem met een bewezen 
     toename van de absorptie van tocotriënolen met 250 à 300 %

Hulpstoffen: capsulewand (gelatine, stabilisator: glycerol)

Gebruik: 1 à 4 capsules per dag

OPM: de tocotriënolen in VITAMINE E PLATINUM werden doelbewust niet gecombineerd met 
een hogere dosis gemengde tocoferolen, omdat deze laatste door “competitie” de opname 
van de beter werkende tocotriënolen zouden afremmen22.

Belangrijkste eigenschappen en indicaties van Vitamine E PLATINUM:

1. OPVANGEN VAN VITAMINE E-GEBREK: 
 
 Het gebruik van geraffineerde en dus van vitamine E-ontdane oliën en industriële vetten (vooral met poly-onverzadigde 

vetzuren), het te weinig consumeren van noten en zaden, het eten van witmeelproducten die de vitamine E-rijke kiem van 
het volle graan ontbreken…. er zijn verschillende redenen waarom westerlingen uitzonderlijk vaak een gebrek aan vitamine 
E vertonen. Een grote review die keek naar de eetgewoonten in Duitsland, Groot Brittannië, USA en Nederland, concludeerde 
dat meer dan 75 % der mensen te weinig vitamine E binnenkreeg1! Een studie die enkel de eetgewoonten in de USA onder de 
loep nam, spreekt zelfs van een gebrekkige vitamine E-inname bij 90 % van de bevolking2!

 
2. BESCHERMEND ANTIOXIDANS VOOR HET GANSE LICHAAM, PREVENTIE VAN VROEGTIJDIGE OUDERDOMSVERSCHIJN-

SELEN (ANTI-AGING)

 Hoewel VITAMINE E PLATINUM met d-alfatocoferol de bekendste vorm van vitamine E bevat en daarmee al een betekenisvol 
vetoplosbaar antioxidans aanvoert, komt de belangrijkste beschermende werking tegen vrije radicalen wel van de tocotri-
enolen of “poly-onverzadigde” vitamine E-componenten die als “super vitamine E” het sterkst oxidatieve stress in vetstructu-
ren afremmen. Bovendien wordt de opname van de tocotriënolen in VITAMINE E PLATINUM door een bijzonder afgiftesys-
teem – op basis van natuurlijke emulgatoren die in rode palmolie voorkomen - tot 300 %  verhoogd in vergelijking met een  
gewoon extract van rode palmolie3, waardoor lagere doses al voor een bewezen toename van de bloedspiegels zorgen en 
dit onder meer in de hersenen, lever, hart en huid. Reken daarbij nog het feit dat tocotriënolen een stuk beter penetreren in 
de celwanden dan tocoferolen, dan is VITAMINE E PLATINUM een absoluut basismiddel om oxidatieve schade in de vetstruc-
turen en de celwanden in ons lichaam af te remmen en zo op een brede manier te helpen beschermen tegen vroegtijdige 
ouderdomsverschijnselen en allerlei degeneratieve aandoeningen. 

 
3. NEUROPROTECTIEF: DRAAGT BIJ TOT DE PREVENTIE EN AFREMMEN VAN NEURODEGENERATIEVE AANDOENINGEN 

zoals GEHEUGEN- EN CONCENTRATIESTOORNISSEN, BEROERTE, DEMENTIE, ZIEKTE VAN ALZHEIMER, ZIEKTE VAN 
PARKINSON….

 Voor een optimale werking van onze hersenen is het zeer belangrijk dat de integriteit van de miljarden vethoudende cel- en 
mitochondriale membranen, alsook van de bijzonder vetsubstanties (zoals myeline) wordt bewaard. Vitamine E speelt hierin 
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een uiterst belangrijke rol en hierbij mag alweer meer verwacht worden van de tocotriënolen, want die dringen een stuk 
gemakkelijker de hersenweefsels in dan tocoferolen. Ook kan alfatocotriënol (en niet alfatocoferol)  duidelijk hersencellen 
beschermen tegen de “glutamaat-toxiciteit”, betrokken bij een beroerte4. Van tocotriënolen is dan ook in diverse studies 
aangetoond dat ze volgens verschillende moleculaire neuroprotectieve mechanismen hersencellen helpen beschermen 
tegen degeneratie en beroertes5,6,7,8,9. Meer specifiek helpen tocotriënolen tegen neurodegeneratie door de ontstekingsre-
actie van de microgliacellen (steuncellen in het zenuwstelsel) af te remmen10,11. Van de EVNOL Suprabio® in VITAMINE E 
PLATINUM is in een 2 jaar lopende klinische studie aangetoond dat ze het ontstaan van “white matter lesions” afremt12: deze 
kleine hersenletsels zijn duidelijke risicofactoren op of zijn zelf mogelijke voorboden van een beroerte. Dit alles – zeker als 
ook de verbetering in de circulatie in acht wordt genomen (zie volgende punt) - suggereert dat VITAMINE E PLATINUM zeer 
interessant kan zijn in het voorkomen en afremmen van neurodegeneratieve aandoeningen zoals geheugen- en concentra-
tiestoornissen, beroerte, diabetische neuropathie en de ziekten van Alzheimer en van Parkinson. 

 
4. PREVENTIE EN AFREMMEN VAN ATHEROSCLEROSE, HART- EN VAATZEKTEN, TROMBOSE en DIEPE VENEUZE TROMBOSE; 

VERHOOGD CHOLESTEROLGEHALTE; ANGOR PECTORIS

 EVNOL Suprabio® in VITAMINE E PLATINUM helpt de ontwikkeling van atherosclerose in de bloedvaten afremmen. Niet 
alleen door de algemeen antioxiderende eigenschappen op de bloedvaten (met een betere endotheelfunctie) en door het 
afremmen van de oxidatie van LDL-cholesterol tot de atherogene oxycholesterol, maar eveneens door het triglyceridenge-
halte13, het totaal cholesterol- en LDL-cholesterolgehalte te verlagen14. Daarnaast is er uiteraard de zeer belangrijk natuurlijke 
antitrombotische of natuurlijke “bloedverdunnende” werking van vitamine E, waarbij de abnormale verkleving van bloed-
plaatjes onderling (aggregatie) en aan de vaatwand (adhesie) wordt afgeremd. Alles samen wordt dus de progressie van 
atherosclerose en de vorming van bloedstolsels (trombi) afgeremd door een natuurlijk vitamine E-complex. Zo is bv. in een 
gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie aangetoond  dat de inname van EVNOL Suprabio® na 2 maand al significant 
de arteriële stijfheid deed afnemen15. In een 5-jaar lopende placebogecontroleerde studie op patiënten met stenose van de 
halsslagaders (a. carotis), was er bij de 25 mensen op tocotriënolen bij 12 een stagnatie van de vernauwing en bij 10 zelfs een 
regressie van  de stenose te zien16 (in de placebogroep vertoonden 8 een stagnatie en enkel 2 wat verbetering). 

5. PREVENTIE EN AFREMMEN VAN VETLEVER (NAFLD), LEVERONTSTEKING (NASH) en LEVERZIEKTEN

 Onder meer door een dieet rijk aan geraffineerde fructose en aan industrieel bewerkte vetten, vertonen steeds meer 
westerlingen een abnormale vetopstapeling (> 5 à 10 %) in de lever. Dergelijke vetlever (NAFLD of Non Alcoholic Fatty 
Liver Disease) zadelt het lichaam niet alleen op met een abnormale vrije radicalen-druk, het verhoogt ook de kans op een 
ontsteking van de lever (NASH, Non Alcoholic Steatohepatitis) en zelfs op terminaal leverlijden (End Stage Liver Disease). 
Naast de gepaste levensstijl en voedingsmaatregelen, kan VITAMINE E PLATINUM nuttig zijn om vetlever te voorkomen en 
aan te pakken. In een klinische studie op patiënten met NAFLD leidde de inname van  EVNOL Suprabio® bij 50 % daarvan na 
de testperiode tot een normalisatie (aangetoond door ultrasound) tov 23,5 % in de placebogroep17. In een andere humane 
studie werd aangetoond dat EVNOL Suprabio® samen met aanpassingen in de levensstijl en lichaamsbeweging 4 maal beter 
de leverstijfheid bij NAFLD verminderde dan  alleen aanpassingen in de levensstijl en lichaamsbeweging18.

 
6. OPTIMALE GEZONDHEID VAN HUID, OPTIMALE BESCHERMING TEGEN DE ZON, AFREMMEN RIMPELVORMING

 Vitamine E is een gekend beschermend antioxidans voor de huid, dat onder meer de schade door UV-licht (en dus door 
de zon) beperkt, dehydratatie tegengaat en de rimpelvorming afremt. Van tocotriënolen, zoals in VITAMINE E PLATINUM, is 
aangetoond dat die liefst 40 à 60 maal sterker antioxiderend werken op de huid dan de “gewone” alfatocoferol19 en bovendien 
ook veel beter accumuleren in de hoornhuid20. Tocotriënolen hebben dus zeker een streepje voor in hun bijdrage tot het 
behoud van een jonge, gezonde en frisse huid met minder pigment- en ouderdomsvlekken en minder rimpelvorming, alsook 
in de bescherming tegen de zon. 

7. OPTIMALE GEZONDHEID VAN DE HAREN

 Vooral op basis van een betere doorbloeding van de scalp en een betere conditie van de behaarde hoofdhuid, kan VITAMINE 
E PLATINUM ook bijdragen tot een optimale haargroei. In een placebogecontroleerde studie op mannen met haaruitval van 
het androgene (mannelijke) type, verhoogde EVNOL Suprabio® (2 maal 50 mg tocotriënolen per dag) het aantal haren met 
liefst 34,5 %21.

8. ANDERE INDICATIES, vnml berustend op de antioxiderende werking:

- MANNELIJKE SUFERTILITEIT (VERMINDERDE VRUCHTBAARHEID)
- MACULAIRE DEGENERATIE (preventie/afremmen van-)
- KANKER, ondersteuning bij -
- ZWAKKE IMMUNITEIT, INFECTIEZIEKTEN (HIV)
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Hoe Vitamine E PLATINUM inzetten voor meer succes?
- met ASTAXANTHINE PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of GREEN TEA PLATINUM in de preventie en 

aanpak van vroegtijdige ouderdomsverschijnselen
- met OPC PLATINUM en/of CURCUMA PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of GREEN TEA PLATINUM en/of 

VITAMINE D PLATINUM in de preventie of het afremmen van neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte 
van Parkinson, de ziekte van ALZHEIMER

- met OPC PLATINUM en/of KYOLIC PLATINUM en/of KYOLIC EPA PLUS K2 en/of MarinEPA GOLD + Vit D en/of 
VITAMINE K2 PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM in de preventie van of ondersteuning bij beroerte en hart- 
en vaatziekten; in de preventie van diepe veneuze tromboze

- met CHORELLA PLATINUM en/of MARCUS ROHRER SPIRULINA en/of WHEY PROTEIN PLATINUM 94 en/of 
MARINEPA GOLD + Vit D in de aanpak van vetlever (NAFLD) 

- met RED YEAST RICE PLATINUM + CoQ10 bij een verhoogd cholesterolgehalte
- met MarinEPA GOLD + Vit D en/of KYOLIC PLATINUM bij verhoogde triglyceriden
- Met ASTAXANTHINE PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of SILICIUM PLATINUM en/of OPC PLATINUM 

voor een maximale bescherming van de huid en afremmen van huidveroudering, rimpels, pigmentvlekken…
- Met OPC PLATINUM en/of SILICIUM PLATINUM en/of VITAMINE B COMPLEX PLATINUM bij haarverlies 

Referenties:

1. Troesch et al. Dietary surveys indicate vitamin intakes below recommendations are common in representative Western countries.Br J Nutr. 2012 
Aug;108(4):692-8.

2. US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. What we eat in America, NHANES 2007-2008. Washington, DC: USDA; 2010
3. Yap SP, Yuen KH. (2004). Influence of lipolysis and droplet size on tocotrienol absorption from self-emulsifying formulations. Int J Pharmaceutics, 281, 

67-78.
4. CK Sen. (2006, September 15 - 31). Alpha-tocotrienol: A Potent Neuroprotective Natural Vitamin E. Medical Tribune.
5. Sen CK, et al. (2000). Molecular Basis of Vitamin E Action: Tocotrienol potently inhibits glutamate-induced pp60c-Src kinase and death of HT4 neuronal 

cells. The Journal of Biological Chemistry, 275 (17), 13049-13055.
6. Khanna S, et al. (2003). Molecular Basis of Vitamin E Action: Tocotrienol modulates 12-lipoxygenase, a key mediator of glutamate-induced 

neurodegeneration. The Journal of Biological Chemistry, 278 (44), 43508-43515.
7. Khanna S, et al. (2005). Neuroprotective Properties of the Natural Vitamin E alpha-Tocotrienol. Stroke, 36,e144-e152.
8. Khanna S, et al. (2010). Nanomolar vitamin E alpha-tocotrienol inhibits glutamate-induced activation of phospholipase A2 and causes neuroprotection. 

Journal of Neurochemicstry, 112, 1248-1260.
9. Khanna S, et.al (2013). Loss of miR-29b following acute ischemic stroke contributes to neural cell death and infarct size. Journal of Cerebral Blood Flow 

& Metabolism, 33:1197-1206.
10. Tan SW, Ramasamy R, Abdullah M, Vidyadaran S. Inhibitory effects of palm α-, γ- and δ-tocotrienol on lipopolysaccharide-induced nitric oxide 

production in BV2 microglia. Cell Immunol. 2011;271(2):205-9. 
11. Tan et al. Palm Tocotrienols Reduce Lipopolysaccharide-Stimulated Inflammatory Responses of Microglia. Malaysian Journal of Medicine and Health 

Sciences (ISSN 1675-8544); Vol 12 (2) June 2016.
12. Gopalan Y, et al. (2014). Clinical Investigation of the Protective Effects of Palm Vitamin E Tocotrienols on Brain White Matter Lesion. Stroke, 45(5), 1422-8.
13. Comparative study of the effect of tocotrienols and alpha-tocopherol on fasting serum lipid profiles (Ajuluchukwu JN, et al, 2007) 
14. Effects of mixed-tocotrienols in hypercholesterolemic subjects (KH Yuen et al., 2011) 
15. Arterial compliance and vitamin E blood levels with a self-emulsifying preparation of tocotrienol rich vitamin E (Rasool, AHG et al., 2008)

16. Watkins, T.R., Bierenbaum, M.L., and Giampaolo, A., Tocotrienols: biological and health effects, in Antioxidant Status, Diet, Nutrition and Health, Papas 
A.M., Editor, CRC Press, Boca Raton, 1998;479-496.

17. Magosso E, et al. (2013, Dec 27). Tocotrienols for normalisation of hepatic echogenic response in nonalcoholic fatty liver: a randomised placebo-
controlled clinical trial. Nutr J.,12(1), 166.

18. The effect of vitamin E (mixed tocotrienol) on the liver stiffness measurement measured by transient elastography (FibroScan) among NAFLD patients 
(Arguillas M, et al., June 7th, 2013) 

19. Serbinova E, Kagan V, Packer L, et al. (1991). Free radical recycling and intramembrane mobility in the antioxidant properties of alpha-tocopherol and 
alpha-tocotrienol. Free Radical Biology & medicine, 10, 263-275.

20. Traber M.G. et.al (1997). Asia Pacific J. Clin. Nutr., 6 (1), 63-7.
21. US PTO - Tocotrienols and Hair Growth Formulation  (Ho D, et al., 2007) 
22. Tocotrienols: Vitamin E Beyond Tocopherols, Second Edition; Barrie Tan, Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy


