
ASHWAGANDHA PLATINUM:  
het sterkst wetenschappelijk onderbouwde adaptogeen voor minder stress en meer energie

Ashwagandha of Indiase ginseng (Withania somnifera) behoort tot de groep van “adaptogene” planten die 
het aanpassingsvermogen van het lichaam verhogen bij ongunstige omstandigheden. Vooral op het vlak van 
stressbestendigheid, geheugen- en concentratievermogen, energie, prestatievermogen en seksueel functioneren,  
mag van ashwagandha een gunstig effect verwacht worden. Het past als gegoten voor de persoon die door een 
stressvolle, westerse levenswijze minder goed tot rust komt, slecht slaapt en zwakker presteert op fysiek en 
geestelijk vlak. ASHWAGANDHA PLATINUM van Mannavital bevat een hoogkwalitatief en biologisch totaalextract 
van de ashwagandhawortel (KSM-66®), dat door zijn sterke wetenschappelijke onderbouwing in tal van klinische 
studies als de “beste ginseng” beschouwd worden.

Productinformatie - enkel bestemd voor de gezondheidsprofessioneel 
TRANSPARANTIEFICHE  ASHWAGANDHA PLATINUM (BIO)

Actief ingrediënt per V-capsule:  
- 300 mg KSM-66®: Ashwagandha (Withania somnifera), biologisch extract van de 

wortel, zonder bovengrondse delen, “full spectrum” met alle werkzame ingrediënten 
in hun natuurlijke verhouding (vnml. de alkaloïden withanine, somniferine, tropine 
en de steroïde lactonen die “withanoliden” worden genoemd). Gestandaardiseerd om 
minstens 5 % withanoliden te bevatten.

Gebruik: 2 V-capsules per dag, één ’s morgens en één ‘s avonds 
Hulpstoffen:  hydroxypropylmethylcellulose (capsulewand), rijstzemelextract (stabilisator), 
rijstkafpoeder (emulgator)   -   zonder siliciumdioxide, zonder magnesiumstearaat 
BIOLOGISCHE KWALITEIT

Belangrijkste eigenschappen en indicaties van Ashwagandha PLATINUM:

Eigenschappen

Relaxans (Kalmeert, Ontspant), Verhoogt de 
stressbestendigheid, Vermindert gevoelens van stress: 
reguleert de as hypothalamus-hypofyse-bijnier; verlaagt door 
stress geïnduceerde te hoge cortisolspiegels; heeft affiniteit 
voort de rustgevende GABA-receptoren; vermindert door stress 
geïnduceerde toename van dopaminereceptoren; hierdoor ook:
Anxiolytisch (Angstwerend), Slaapbevorderend
Verbetert het algemeen welbevinden

Verbetert de cognitie; Verbetert geheugen- en 
concentratievermogen; Verbetert de focus, aandacht  en 
alertheid; Bevordert het aanleervermogen; Verbetert de 
verwerking van gegevens en de productiviteit: bevordert de 
choline-aanmaak; inhibeert het enzym acetylcholinesterase, 
waardoor meer acetylcholine beschikbaar; verhoogt 
het vermogen om afleidende prikkels te negeren door 
GABA-mimetische werking; Antioxidans in hersenen 

Verbetert de emotionele balans, Opbeurend, Verbetert het 
sociaal functioneren

Verhoogt het energiepeil en het prestatievermogen

Verhoogt de cardiorespiratoire uithouding;  verhoogt de VO2 
max: verbetert de mitochondriale beschikbaarheid van ATP 
door afremmen ATPase; verhoogt de creatinespiegel, waardoor 
meer fosfocreatine ter beschikking voor een snelle ATP-aanmaak 
bij intense inspanning; verhoogt de hemoglobinespiegel en 
het aantal rode bloedcellen, waardoor meer zuurstofopname; 

Potentiële indicaties

Stress, Zenuwachtigheid, Nervositeit

Burn-out

Slapeloosheid door stress

Angst, Paniek

Verminderd geheugen- en concentratievermogen; Gebrek 
aan focus, aandacht en alertheid; Moeilijk aanleren

Verminderd werkgeheugen en -productiviteit

Preventie van Z.v. Alzheimer

Depressiviteit, Neerslachtigheid, 

Vermoeidheid zonder aanwijsbare redenen, Energiegebrek 
door drukke activiteiten, Burn-out, Overwerktheid, Sufheid

Sporten, Intensief trainen, Krachttraining

Verminderde uithouding en - sportprestatievermogen
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Hoe Ashwagandha PLATINUM inzetten voor meer succes?
- met MAGNESIUM PLATINUM en/of VITAMINE B COMPLEX PLATINUM en/of CALMITON bij stress, zenuwachtigheid, 

slaapstoornissen, angst, onrust
- met OPC PLATINUM en/of VITAMINE E PLATINUM en/of VITAMINE B COMPLEX PLATINUM en/of CURCUMA 

PLATINUM bij geheugen- en concentratiestoornissen, ter preventie van dementie en de ziekte van Alzheimer
- met D-PRITON en/of CURCUMA PLATINUM bij depressiviteit, neerslachtigheid
- met UBIQUINOL PLATINUM en/of CHLORELLA PLATINUM en/of MARCUS ROHRER SPIRULINA en/of MAGNESIUM 

PLATINUM en/of ASTAXANTHINE PLATINUM en/of VITAMINE B COMPLEX PLATINUM bij vermoeidheid, 
lusteloosheid, verminderd prestatievermogen, intensief sporten

- met ASTAXANTHINE PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of VITAMINE E PLATINUM in de anti-aging, tegen 
vroegtijdige ouderdomsverschijnselen

- met MENOTON en/of MACA PLATINUM bij overgangsverschijnselen en verminderd libido bij de vrouw
- met ASTAXANTHINE PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of MARINDHA en/of MACA PLATINUM bij 

mannelijke subfertiliteit, slechte spermakwaliteit
- met WHEY PROTEIN 94 PLATINUM en/of VEGAN PROTEIN PLATINUM voor meer spiermassa
- met JODIUM PLATINUM bij verminderde schildklierfucntie

vermindert “burning out” of uitputting door de hoger 
vernoemde modulatie van de stressrespons via de HPA-as; 
verhoogt de spiegel van succinaatdehydrogenase (SDH), 
belangrijk in het genereren van cellulaire energie; verlaagt 
opstapeling melkzuur
Verhoogt spierkracht; Bevordert de spieraanmaak  en – 
herstel; Verlaagt het vetgehalte: o.a. door het verhogen van 
de testosteronspiegel, door de lichaamseigen aanmaak van 
steroïden te bevorderen; door de afname van een te hoge 
cortisolspiegel (die katabool werkt); door een rechtstreeks 
antioxiderend effect op spieren en zenuwstelsel

Antioxiderend: neutraliseert vrije radicalen
Vermindert de impact van stress (zie hoger)
Verhoogt duidelijk de levensduur in dierenproeven; Verlengt 
de telomeren van humane cellen

Verbetert het seksueel functioneren bij de vrouw: 
vermindert de negatieve impact van chronische stress (zoals 
verhoogde cortisolspiegel) op de geslachtsorganen en 
seksueel functioneren; verhoogt de LH-spiegel en verlaagt de 
FSH- en prolactinespiegel

Verhoogt het spermavolume; Verhoogt de concentratie 
spermatozoïden; Verhoogt de beweeglijkheid van de sper-
matozoïden: o.a. door hoger vernoemde modulatie van de 
stressrespons via de HPA-as (met afname van de voor de 
sperma-aanmaak nefaste te hoge cortisolspiegels), alsook 
door een direct antioxiderend effect op de spermatozoïden, 
alsook door: 
Verhoogt het testosterongehalte bij de man (met ook een 
toename van LH, luteïniserend hormoon) en Verbetert het 
seksueel functioneren bij de man

Vermindert de zin in en hunkeren naar voedsel: door hoger 
vernoemde modulatie van de stressrespons via de HPA-as 
met afname van te hoge cortisolspiegels, die hunkeren naar 
voedsel verhogen en gewicht doen toenemen; door de 
GABA-mimetische en rustgevende activiteit 
Bevordert gewichtsverlies

Ondersteunt de schildklierfunctie, alweer door een 
balancerende werking uit te oefenen op het hormonale 
systeem (o.a. as hypothalamus-hypofyse-schilklier)

Onvoldoende of te traag herstel na inspanningen; Te hoog 
melkzuurgehalte in de spieren; Spierpijnen

Te laag testosterongehalte door langdurige inspanningen

Te hoog vetpercentage; Te laag spiervolume; Spierzwakte; 
Sarcopenie (spierverlies bij ouderen)

Anti-aging; Vroegtijdige ouderdomsverschijnselen; Ondersteu-
ning bij ouderdomskwalen

Verminderd libido bij de vrouw, Menopauzale klachten,
Vaginale droogte en – pijn, Verminderd genoegen

Subfertiliteit (Verminderde vruchtbaarheid) bij de man, vooral 
door stressvolle omstandigheden; door testosterongebrek

Onvoldoende-  en afwijkingen in sperma (Oligoasthenoterato-
zoöspermie)

Verminderd libido bij de man
Te laag testosterongehalte 

Overeten, Overmatige trek in voedsel, Eetstoornissen

Overgewicht

Hypothyreoïde (Zwakke schild-klierfunctie): subklinische 
vormen die nog geen hormoonsubstitutie vergen; verlaagt TSH, 
verhoogt T4 en T3

 Ondersteuning bij:
• Immuundeficiëntie
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