
physalis
Natuurlijke voedingssupplementen

Veilig en doeltreffend, samengesteld volgens de meest  
recente wetenschappelijke inzichten
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3 Bieden een natuurlijke oplossing voor talrijke kleine kwaaltjes (vermoeidheid, 
verzwakte weerstand, verkoudheden, slapeloosheid, stress, nervositeit, pijnlijke 
gewrichten, slechte stoelgang, overgewicht, te hoge cholesterol of bloeddruk, 
PMS, vermoeide ogen, …) waarvoor we anders al te vlug naar een chemisch 
middel grijpen.

3 Exclusieve samenstellingen op basis van gestandaardiseerde plantenextracten, 
vitamines, mineralen, vetzuren, essentiële oliën en andere actieve molecules.

3 Natuurlijk, veilig, doeltreffend en samengesteld volgens de meest recente we-
tenschappelijke inzichten.

3 Voortdurende innovatie en productvernieuwing dankzij een doorgedreven R & D.

3 Altijd natuurlijk, bio indien mogelijk, maar nooit ten koste van de efficiëntie van 
het product.

3 Ondubbelzinnige en volledige vermelding op elke verpakking van de actieve be-
standdelen van ieder ingrediënt.

3 Productie volgens strenge GMP-normen.

3 Uitsluitend te verkrijgen in speciaalzaken!

physalis
Natuurlijke voedingssupplementen

Clean label producten:
Bevatten geen kunstmatige kleur-, bewaar-, smaak-, zoetstoffen, lactose, suiker, zout, gist, gluten. –  
Zijn minimaal bewerkt. – Zijn voorzien van een vereenvoudigde ingrediëntenlijst met een ondub-
belzinnige en volledige vermelding van elk ingrediënt.
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Chlorella
3 Ondersteunt de 

reinigende werking van 
de lever

3 Draagt bij tot de 
inwendige reiniging

Voedingssupplement

Algen worden al meer dan duizend jaar gekweekt 
en gebruikt als voedselbron. Physalis Chlorella 
bio, een ééncellige felgroene zoetwateralg, draagt 
bij tot de vitaliteit en de natuurlijke afweer. Chlo-
rella of letterlijk ‘klein groen blaadje’ ondersteunt 
de leverwerking en de inwendige reiniging. Chlo-
rella vormt bovendien een perfect onderdeel van 
een gezond dieet en is bijzonder geschikt voor 
sporters en mensen die willen afvallen.
Chlorella “broken cell wall” procédé. Drink 2 liter water 
per dag.

Gebruik: 4 à 6 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 6 tabletten

Chlorella vulgaris Beijerinck bio  2400 mg

Chlorella + Spirulina
3 Vitaliteit
3 Gewichtscontrole

Voedingssupplement

Algen worden al meer dan duizend jaar gekweekt 
en gebruikt als voedselbron. Physalis Chlorella + 
Spirulina bio, respectievelijk een ééncellige fel-
groene zoetwater- en zoutwateralg, dragen bij tot 
de vitaliteit en de natuurlijke afweer. Chlorella of 
letterlijk ‘klein groen blaadje’ ondersteunt de lever-
werking en de inwendige reiniging en spirulina 
draagt bij tot de gewichtscontrole. Chlorella en 
spirulina vormen bovendien een perfect onderdeel 
van een gezond dieet en zijn bijzonder geschikt 
voor sporters en mensen die willen afvallen.
Chlorella “broken cell wall” procédé. Drink 2 liter water 
per dag.

Gebruik: 4 à 6 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water. 

Samenstelling per 6 tabletten

Chlorella vulgaris Beijerinck bio  1200 mg
Spirulina platensis bio 1200 mg

Spirulina
3 Draagt bij tot de vitaliteit
3 Ondersteunt de 

gewichtscontrole

Voedingssupplement

Algen worden al meer dan duizend jaar gekweekt 
en gebruikt als voedselbron. Physalis Spirulina 
bio, een ééncellige felgroene zoutwateralg, draagt 
bij tot de vitaliteit, de natuurlijke afweer en tot 
de gewichtscontrole. Spirulina vormt bovendien 
een perfect onderdeel van een gezond dieet en 
is bijzonder geschikt voor sporters en mensen die 
willen afvallen.
Drink 2 liter water per dag.

Gebruik: 4 à 6 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 6 tabletten

Spirulina platensis bio 2400 mg

Detox+
3 Artisjok en mariadistel 

ondersteunen de lever en de 
detoxificatie

3 Paardenbloem draagt bij tot 
de inwendige reiniging

3 Berk ondersteunt de 
eliminerende en filterende 
nierwerking

3 Curcuma ondersteunt de 
vetvertering

Voedingssupplement met planten

Ons lichaam, en dan vooral onze lever, krijgt dikwijls 
heel wat voorgeschoteld; té veel en té vet eten, alcohol, 
koffie, geraffineerde voeding, milieuvervuiling... Physalis 
Detox+ is een synergistisch complex van actieve plan-
tenextracten zoals artisjok en mariadistel (silymarine) 
die de lever ondersteunen in zijn ontgiftende en rei-
nigende werking. Berk draagt bij tot de eliminerende 
en filterende werking van de nieren. Paardenbloem 
ondersteunt de algemene intestinale gezondheid door 
zijn galdrijvende werking en bevorderende invloed 
op de darmflora. Het hoogwaardige curcuma-extract 
draagt bij tot het behoud van een gezonde lever en 
ondersteunt de vertering van vetten. Het gepatenteer-
de en intensief bestudeerde curcuminoïden complex 
(Longvida®) zorgt voor een 95 maal betere biologische 
beschikbaarheid dan gewone curcumine!
Physalis Detox+ is aangewezen in ons dagelijks eetpa-
troon dat vaak vetrijk en erg belastend is of kan dienen 
voor een ontgiftende voor/najaarskuur.

Gebruik: 1 à 2 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water. 

Samenstelling per 2 tabletten

Cynara scolymus extr.(>5% cynarin) 500 mg
Silybum marianum extr. (80% silymarin) 360 mg
Taraxacum officinale extr. (>12% inulin) 360 mg
Betula pendula extr. (4% flavonoids) 360 mg
Optimized Curcuma longa extr.  150 mg
(Longvida®; >23% total curcuminoids; >70% curcumin)
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Green Tea
3 Draagt bij tot de verbran-

ding van vetten, gewichts-
beheersing en eliminatie 
van water

3 Draagt bij tot de bescher-
ming van de cellen tegen 
vrije radicalen

3 Ondersteunt de circulatie 
en de algemene vitaliteit

Voedingssupplement met planten

Physalis Green Tea bio bevat een biologisch water 
extract van groene thee met maar liefst 50% po-
lyfenolen, waaronder catechinen zoals het meest 
bestudeerde epigallocatechine-3-gallaat of EGCG. 
Groene thee werkt ondersteunend tijdens afslan-
kingskuren door zijn bijdrage tot de verbranding 
van vetten, de eliminatie van water en de darm-
werking. De actieve bestanddelen in de bladeren 
van Camellia sinensis die door middel van thee al 
duizenden jaren geconsumeerd worden in ooster-
se landen, ondersteunen de circulatie, de algeme-
ne vitaliteit en dragen bij tot de bescherming van 
de cellen tegen vrije radicalen.

Gebruik: 1 tablet per dag. Te nemen bij de maaltijd 
met wat water. 

Samenstelling per tablet

Camellia sinensis extr. bio 750 mg
(50% polyphenols, 10% catechins, 4% EGCG)

Strakke buik
3 Artisjok draagt bij tot de verte-

ring en het intestinaal comfort
3 Venkel draagt bij tot de ver-

mindering van het opgeblazen 
gevoel

3 Berk draagt bij tot de vertering 
en de eliminatie

3 Vijgcactus draagt bij tot de 
gewichtscontrole

3 + Extract van granaatappel 
(15% punicalagines) en  
rammenassap

Voedingssupplement met planten

Physalis Strakke buik bio is een complete formu-
le met hoogwaardige extracten van biologische 
planten met onder andere artisjok, dat bijdraagt 
tot de vertering en het intestinaal comfort. Venkel 
draagt bij tot de vermindering van het opgebla-
zen gevoel. Berk ondersteunt de verterings- en 
eliminatiefuncties. Verder bevat Physalis Strakke 
buik bio een bestudeerd extract van vijgcactus, 
dat bijdraagt tot de gewichtscontrole. Aangevuld 
met extract van rammenassap en Pomanox®, een 
extract van granaatappel dat 15% punicalagines 
bevat!
Het is van essentieel belang dat u Physalis Strakke 
buik bio combineert met een gezonde, evenwichtige 
voeding en voldoende lichaamsbeweging. Drink 2 liter 
water per dag.

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. Te nemen in de voor- 
en in de namiddag met een groot glas water. 

Samenstelling per 2 tabletten

Cynara scolymus extr. bio (≥ 2,5% cynarin) 600 mg
Foeniculum vulgare fructus extr. bio (1,5% ess. oil) 350 mg
Opuntia ficus-indica extr. bio 250 mg
(Cacti-Nea™; 0.05% betalains, 0.03% indicaxanthin)
Betula pendula/pubescens extr. bio (≥ 2,5% flavonoids) 200 mg
Punica granatum extr. bio (Pomanox®; 15% punicalagins) 100 mg
Raphanus sativus extr. bio (1,5 g sulphur/kg)  100 mg

Mariadistel forte
3 Ondersteunt de 

reinigende leverwerking
3 Draagt bij tot de 

inwendige zuivering
3 Draagt bij tot de 

bescherming  van de 
levercellen

3 Extra sterk

Voedingssupplement met planten

Physalis Mariadistel forte bevat 500 mg kwalita-
tief extract van mariadistel, gestandaardiseerd op 
80% silymarine. Mariadistel ondersteunt de reini-
gende en ontgiftende werking van de lever en 
is aangewezen bij een zuiveringskuur. Mariadistel 
draagt bij tot de bescherming van de levercellen 
en bevordert een normale suikerstofwisseling.
Om de inwendige zuivering te bevorderen: eet even-
wichtig en vermijd zoveel mogelijk vet- en suikerrijk 
voedsel, vermijd alcohol en koffie. Drink 2 liter water 
per dag.

Gebruik: 1 tablet per dag. Te nemen bij de maaltijd 
met wat water. 

Samenstelling per tablet

Silybum marianum extract (80% silymarin) 500 mg

Fat burner
3 Groene thee draagt bij tot 

het vetmetabolisme en de 
gewichts beheersing

3 Extract van groene 
koffie met bewezen 
doeltreffendheid!

3 Met Careless® en 
TetraSOD® 

Voedingssupplement met planten

Physalis Fat burner bio is een biologisch complex 
op basis van groene thee dat het vetmetabolisme 
ondersteunt en bijdraagt tot de gewichtsbeheersing. 
Het bevat eveneens een extract van groene koffiebo-
nen (Svetol®) met minstens 40% chlorogeenzuren 
en 10-15% 5-caffeoylkininezuur. Svetol® heeft een 
unieke samenstelling (typische ratio 5-caffeoylkinine-
zuur/chlorogeenzuren: 0,2-0,3) waarvan de doeltref-
fendheid in meerdere studies werd aangetoond. Met 
Care less®, een premium ingrediënt met klinisch onder-
bouwde kwaliteit en werkzaamheid, bereid uit mango’s 
verwerkt op een speciaal oogsttijdstip. Aangevuld met 
TetraSOD®, of gevriesdroogde Tetraselmis chuii alg, 
geproduceerd via een gepatenteerde technologie die 
resulteert in een hoge S.O.D. activiteit (> 30 000 IU/g).
Het is van essentieel belang dat u Physalis Fat burner bio 
combineert met een gezonde, evenwichtige voeding en 
voldoende lichaamsbeweging. Drink 2 liter water per dag. 

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. Te nemen ’s morgens 
en ’s middags bij het begin van de maaltijd met 
wat water.

Samenstelling per 2 tabletten

Camellia sinensis extr. bio (≥50% polyphenols, 10% catechins) 500 mg
Coffea canephora extr. bio (Svetol®; >40% chlorogenic acids,  450 mg
10-15% 5-caffeoylquinic acid)
Mangifera indica bio (Careless®) 100 mg 
TetraSOD® ((Tetraselmis chuii) >30 000 SOD IU/g) 4,67 mg 

Svetol® is a trademark of Naturex S.A. / Careless® is a trademark of Vital 
Solutions Swiss AG
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Cholesterol

Cholesterol is een belangrijk on-
derdeel van de cellen en het speelt 
o.a. ook een rol in de aanmaak van 
hormonen en galzuren. Het grootste 
gedeelte, ongeveer 70%, wordt door 
ons lichaam zelf aangemaakt het 
overige gedeelte wordt via het voed-
sel opgenomen, vooral uit dierlijke 
vetten: (orgaan)vlees, boter, eigeel, 
kaas… 

Dit laatste verklaart waarom ons 
cholesterolgehalte ook afhankelijk is 
van wat en hoeveel we eten. 

Men maakt een onderscheid tussen 
LDL cholesterol of ook wel “slechte 
cholesterol” genoemd en HDL chole-
sterol of “goede cholesterol”. LDL 
en HDL zijn cholesteroltransporters 
(lipoproteïnen). LDL cholesterol voert 
cholesterol naar de perifere weefsels 
en HDL helpt het teveel aan choles-
terol verzamelen en voert het af naar 
de lever, waar het wordt afgebroken. 
Het overschot of teveel aan LDL kan 
door oxidatie aanleiding geven tot “fat-
ty streaks”, of afzettingen op de bloed-
vatwand. Deze afzettingen vormen het 
begin van atherosclerotische plaques 
en zijn de voornaamste oorzaak van 
het verhoogd risico op hart- en vaat-
ziekten: atherosclerose of aderverkal-
king (zie figuur). 

Afzetting van LDL op de bloedvatwand

Cholesterol control
3	Gefermenteerde knoflook 

draagt bij tot een goede 
cholesterolbeheersing en 
een gezonde hartfunctie

3	Choline draagt bij tot een 
normaal vetmetabolisme

3	Olijfblad draagt bij tot het 
behoud van een normale 
bloeddruk

Voedingssupplement met planten

Physalis Cholesterol control is een combina-
tiepreparaat met AnnurComplex®, een uniek 
bestudeerd extract van Italiaanse origine met 
polyfenolen uit een speciale variëteit van de pa-
radijsappel (Malus pumila var. annurca). ABG25+® 
(Aged Black Garlic) is een hoogwaardig, klinisch 
bestudeerd knoflookextract, dat dankzij een inno-
vatief fermentatieproces de werkzame stof S-al-
lyl-cysteïne (SAC) bevat. Gefermenteerde knoflook 
draagt bij tot een normaal cholesterolgehalte en 
een gezond hart. Choline (VitaCholine®) draagt 
bij tot een normaal vetmetabolisme. Bevat tot slot 
olijfbladextract (20% oleuropeïne) dat het behoud 
van een normale bloeddruk ondersteunt, een 
hoogwaardig olijfvruchtextract (Mediteanox® met 
15% hydroxytyrosol) en een bioactief waterextract 
van kardoen (Altilix®).
Een gezond lichaamsgewicht, een evenwichtige voe-
ding en voldoende beweging dragen bij tot een goed 
cholesterolgehalte.

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 tabletten

Malus pumila extr. (AnnurComplex®) 400 mg
Allium sativum extr. (ABG25+®; >0.25% S-allyl-cysteine)  100 mg
Choline (VitaCholine®)  165 mg
Olea europaea (leaf) extr. (20% oleuropein)  150 mg
Olea europaea (fruit) extr. (Mediteanox®; 15% hydroxytyrosol) 33,5 mg
Cynara cardunculus extr.  100 mg
(Altilix®; 10-12% chlorogenic acids, 2-4% luteolin-7-glucoside)

Altilix® is a registered trademark of Bionap. VitaCholine® is a registered 
trademark of the Balchem Corporation.

Hart en bloedvaten

Cardiovasculaire aandoeningen, en dan 
voornamelijk athero sclerotische coro-
naire hartaandoeningen en beroertes, 
zijn wereldwijd de meest voorkomende 
doodsoorzaken bij mannen ouder dan 
45 jaar en vrouwen ouder dan 65 jaar.

De conditie van ons cardiovasculair sys-
teem is dan ook voor iedereen, en zéker 
vanaf een bepaalde leeftijd, van erg groot 
belang. Preventieve maatregelen zoals 
aanpassing van het dieet en de levensstijl 
zijn reeds een stap in de goede richting, ze-
ker bij mensen die meer risico lopen (zoals 
rokers, obesitas- en dia betespatiënten,…). 
Daarnaast kunnen voedingssupplementen 
op basis van natuurlijke (plantaardige) be-
standdelen en vitaminen een hulpmiddel 
zijn om alle aspecten van hart- en vaatge-
zondheid te ondersteunen en bij te dragen 
tot de preventie van cardiovasculaire aan-
doeningen. 

Een goede cardiovasculaire gezond-
heid betekent zowel goede cholesterol-
niveaus, sterke en gezonde bloedvaten, 
en een vermindering van het risico op 
bloedklontervorming, normale bloed-
druk,…

Het hart is ons hardstwerkende en belang-
rijkste orgaan. Het pompt iedere minuut 4 
tot 5 liter bloed rond, dat is 7000 liter per 
dag! De bloedsomloop, een ingewikkeld 
stelsel van bloedvaten, zorgt ervoor dat het 
bloed efficiënt af- en aangevoerd wordt. Het 
hart voorziet iedere cel van ons lichaam 
van zuurstof en nutriënten. Preventie is 
zeer belangrijk om ons op latere leeftijd te 
vrijwaren van hart- en bloedvat problemen. 

Hartaandoeningen zijn geen problemen 
die ontstaan op één enkele dag, maar zijn 
meestal een opstapeling van schade aan 
bloedvaten en de hartspier over een lan-
gere periode. Niet enkel een actieve, ge-
zonde levensstijl, maar ook de inname van 
gebalanceerde en doelgerichte voedings-
supplementen kunnen deel uitmaken van 
een geïntegreerde aanpak. Er zijn dan ook 
heel wat wetenschappelijke studies die het 
nut van bepaalde vitamines, mineralen en 
fytonutriënten op hart en bloedvaten aan-
tonen.

Enkele tips voor een gezond hart en 
bloedvaten:

3 Eet gezond, wees matig met verzadigde 
vetten (en transvetten, zoals in marga-
rine), “vlugge” suikers, zout en gebruik 
meer onverzadigde vetten (omega 3). 
Vetten mogen maximaal 30% van de 
energie van uw dieet uitmaken.

3 Eet vezelrijke producten (groenten, fruit, 
granen,…), zij helpen het cholesterol-
peil onder controle houden.

3 Beperk het gebruik van alcohol en cafe-
ine.

3 Stop met roken of begin er niet aan.

3 Beweeg voldoende.

3 Leer omgaan met stress.

3 Let op uw gewicht.

3 Laat u regelmatig onderzoeken en be-
geleiden door een arts.

Cardio Q10®

3 Olijfblad draagt bij tot het 
behoud van een normale 
bloeddruk

3 Vitamine B1, meidoorn en 
trans-resveratrol dragen bij 
tot een normale hartfunctie

3 Vitamine C ondersteunt de 
collageenvorming voor de in-
standhouding van de goede 
werking van de bloedvaten

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten

Het hart is ons belangrijkste orgaan. Het is belangrijk om 
het in goede conditie te houden. Physalis Cardio Q10® 
is een uniek complex dat bestaat uit een synergistische 
combinatie van planten en (fyto)nutriënten waaronder 
druivenpit, meidoorn, trans-resveratrol en vitamine B1, die 
een goede hartfunctie ondersteunen. Kalium en olijfbladex-
tract (met 20% oleuropeïne) dragen bij tot het behoud van 
een normale bloeddruk. Vitamine K2, onder de vorm van 
dubbel gecoat en geëncapsuleerd MK-7 (K2VITAL® Delta) 
speelt een rol bij de bloedstolling. Magnesium ondersteunt 
de werking van de spieren, waaronder ook de hartspier. 
Vitamine E en selenium dragen bij tot de bescherming 
van de cellen tegen oxidatieve stress, net zoals ook vi-
tamine C, dat daarnaast de collageenvorming voor sterke 
bloedvaten ondersteunt. Bevat ook Mediteanox®, een puur 
concentraat uit olijven, met maar liefst 15% hydroxytyrosol. 
Naast de synergistische combinaties van planten, vitami-
nes en mineralen bevat Physalis Cardio Q10® ook natuurlijk 
gefermenteerd co-enzym Q10, pterostilbenen uit het kern-
hout van de Indische kinoboom (Pterocarpus marsupium) 
en AstaPure®, een natuurlijke astaxanthine (carotenoïde) 
uit de Haematococcus pluvialis of bloedregenalg.

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. In te nemen bij de 
maaltijd met wat water. 

Samenstelling per 2 tabletten 

Kalium (15%*) 300 mg
Co-enzym Q10 100 mg
Crataegus monogyna/ 100 mg 
leavigata extr. (<2% vitexin, <16% OPC)
Olea europaea (leaf) extr.  100 mg
(20% oleuropein)
Olea europaea (fruit) extr.  33,5 mg
(Mediteanox®; 15% hydroxytyrosol)
Pterostilbenes 2,5 mg
(Pterocarpus marsupium extr.)
Trans-resveratrol (Veri-te™) 50 mg

Vitis vinifera extr.  40 mg
(Vitaflavan®; 96% polyphenols, > 75% OPC)
Astaxanthine (AstaPure®;  2 mg
(Haematococcus pluvialis extr.))
Vitamine B1 (382%*) 4,2mg
Vitamine C (100%*) 80 mg
Vitamine E (250%*) 30 mg
Vitamine K2 (60%*)  45 µg 
(K2VITAL® Delta)
Magnesium (15%*) 56,25 mg
Selenium (191%*) 105 µg

* % van de Referentie Inname (R.I.)
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Ferro B12 forte
3 Biologisch actieve vor-

men - hoog gedoseerd
3 Ondersteunt de vorming 

van rode bloedcellen
3 Gaat vermoeidheid tegen

Voedingssupplement

Physalis Ferro B12 forte is een compleet ijzer-
complex met actieve B-vitamines. IJzer en vitamine 
B12 ondersteunen de vorming van rode bloed-
cellen en hemoglobine. Foliumzuur ondersteunt 
de bloedvorming. IJzer, vitamines B6 en B12 gaan 
vermoeidheid tegen. Koper ondersteunt het ijzer-
transport in ons lichaam. Vitamine B2 ondersteunt 
het ijzermetabolisme. Vitamine C verhoogt de 
ijzerabsorptie. 

Gebruik: 1 (kinderen vanaf 12 jaar) à 2 tabletten 
per dag. Te nemen tijdens de maaltijd. 

Samenstelling per 2 tabletten

IJzer (321%*) 45 mg
Koper (165%*) 1,65 mg
Vitamine B2 (natriumriboflavine-5’-fosfaat) (1786%*) 25 mg
Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat) (429%*) 6 mg
Foliumzuur (Quatrefolic®; 5-MTHF glucosaminezout) (250%*) 500 µg
Vitamine B12 (MecobalActive®; methylcobalamine) (20 000%*) 500 µg
Vitamine C (225%*) 180 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.) / MECOBALACTIVE® is a trademark of 
HEALTHTECH BIO ACTIVES. / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis.

Glucose control
3 Kaneel, chroom en gym-

nema dragen bij tot het 
behoud van een normale 
bloedsuikerspiegel

3 Zink en biotine dragen bij 
tot een normaal koolhy-
draatmetabolisme

3 Met Veri-te™ (trans-res-
veratrol) en Portusana®

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten

Physalis Glucose control is een synergistisch com-
plex met ProcynCi®, een natuurlijk kaneelextract 
gestandaardiseerd op 40% polyfenolen én met de 
bioactieve procyanidine type-A polymeren. Kaneel 
draagt, net zoals chroom en gymnema, bij tot het 
behoud van een normale bloedsuikerspiegel. Zink 
en biotine dragen bij tot een normaal metabolisme 
van de koolhydraten. Met Veri-te™, de “gouden stan-
daard” hoogzuivere trans-resveratrol geproduceerd 
door natuurlijke gist fermentatie. Bevat Portusana®, 
een zeer geconcentreerd en gepatenteerd postelei-
nextract.
Zowel goede eetgewoontes, een gezond lichaamsge-
wicht als beweging zijn van primair belang voor een 
goede controle van de bloedsuikerspiegel.

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 tabletten

Cinnamomum cassia extr. (ProcynCi®; 40% polyphenols) 250 mg
Gymnema sylvestre extr. (GS4 PLUS®; 25% gymnemic acids) 200 mg
Portulaca oleracea extr. (Portusana®) 180 mg
Trans-resveratrol (Veri-te™) 100 mg
Biotine (900%*) 450 µg
Vitamine B1 (382%*) 4,2 mg
Chroom (469%*) 187,5 µg
Selenium (182%*) 100 µg
Zink (100%*) 10 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Black Garlic
3 Draagt bij tot 

een normaal 
cholesterolgehalte, een 
gezond hart en een 
gezonde bloedcirculatie

Voedingssupplement

Physalis Black Garlic bio bevat ABG10+®, dit is 
een nieuwe generatie knoflookextract gemaakt 
van premium gefermenteerde Spaanse knoflook. 
Dankzij het innovatief fermentatieproces bevat 
het de werkzame stof S-allyl-cysteïne (SAC). Ge-
fermenteerde knoflook draagt bij tot een normaal 
cholesterolgehalte en de gezondheid van hart en 
bloedvaten.

Gebruik: 1 tablet per dag. Te nemen bij de maaltijd 
met wat water.

Samenstelling per tablet

Allium sativum extr. bio 500 mg
(ABG10+®; >0,1% S-allyl-cystein)

Memory+
3 Ginkgo biloba ondersteunt 

de doorbloeding van de 
hersenen, het geheugen en 
de concentratie

3 DHA draagt bij tot een nor-
male hersenfunctie

3 Zink ondersteunt de ver-
standelijke functies

3 Selenium draagt bij tot de 
bescherming van de cellen 
tegen vrije radicalen 

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten

Ouderen, studenten, managers… iedereen heeft 
wel eens periodes waarin hij een geheugensti-
mulans kan gebruiken! Physalis Memory+ is een 
complex met hoogwaardige visolie met DHA, een 
essentieel omega 3-vetzuur, dat bijdraagt tot het 
behoud van de hersenfunctie*. Daarnaast onder-
steunen de actieve bestanddelen uit Ginkgo biloba 
het geheugen en de concentratie en dragen bij 
tot een betere doorbloeding (van de hersenen). 
De toegevoegde oligo-elementen zink en seleni-
um dragen respectievelijk bij tot de verstandelijke 
functies en de bescherming van de cellen tegen 
vrije radicalen. Met fosfatidylserine! (*Gunstig ef-
fect bij dagelijkse inname van 250 mg DHA of 1 
capsule Physalis Memory+).

Gebruik: 1 à 2 capsules per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water. 

Samenstelling per 2 capsules

Ginkgo biloba extr. (24% flavone glycosides, 6% terpene lactones) 90 mg
DHA (visolie) 500 mg
Fosfatidylserine 100 mg
Zink (100%*) 10 mg
Selenium (191%*) 105 µg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Zware benen
3 Rode wijnstokblad, muis-

doorn en honingklaver on-
dersteunen de circulatie en 
dragen bij tot de verlichting 
van zware benen

3 Wilde kastanje draagt bij tot 
de versterking van de ader-
wanden en ondersteunt de 
doorbloeding 

3 Bevat trans-resveratrol, aes-
cine, ruscogenine en cou-
marines

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten

Een zwaar gevoel in de benen? Vermoeide be-
nen? Dit komt veel voor bij (oudere) mensen die 
langdurig rechtstaan, zitten,… en is te wijten aan 
een verminderde circulatie in de benen. Physalis 
Zware benen is een complex met hoogwaardi-
ge planten extracten aangevuld met vitamine C, 
dat bijdraagt tot de collageenvorming voor de 
instandhouding van de goede werking van de 
bloedvaten. Wilde kastanje draagt bij tot de ver-
sterking van de aderwanden en ondersteunt de 
circulatie in de benen. Muisdoorn (ruscogenine) 
en honingklaver (coumarine) vullen deze werking 
aan en dragen bij tot de verlichting van de benen. 
Bevat rode wijnstokblad met 30% polyfenolen dat 
ondersteunend werkt bij zware, vermoeide benen, 
alsook trans-resveratrol.
Vermijd langdurig zitten of rechtop staan, zorg voor 
voldoende lichaamsbeweging, slaap met de benen iets 
hoger, vermijd koffie, alcohol,...

Gebruik: 1 à 2 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 tabletten

Vitis vinifera (leaf) extr. (30% polyphenols) 400 mg
Aesculus hippocastanum extr. (20% aescine) 250 mg
Vitamine C (225%*) 180 mg
Trans-resveratrol (Veri-te™) 50 mg
Ruscus aculeatus extr. (10% ruscogenine) 100 mg
Melilotus officinalis extr. (1% coumarin) 300 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.) 
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Collagen + C
3 Ondersteunt de normale 

collageenvorming voor 
het behoud van een 
gezonde huid en gezond 
gewrichtskraakbeen

3 Enzymatisch 
gehydrolyseerd marien 
collageen met bewezen 
doeltreffendheid!

Voedingssupplement met nutriënten

Physalis Collagen + C is een complex met 1000 
mg collageen per tablet. Collageen is een struc-
tuurmolecule die deel uitmaakt van het bindweef-
sel in de huid, gewrichtskraakbeen, ligamenten, 
pezen en botten. De toegevoegde vitamine C komt 
tussen in de normale collageenvorming voor het 
behoud van gezonde huid en gezond gewrichts-
kraakbeen. Peptan® is een zeer pure vorm van 
collageen type  I uit vis waarvan de werking on-
derbouwd is door verschillende klinische studies. 
Het wordt geproduceerd via een uniek proces met 
enzymatische hydrolyse, wat resulteert in een bio-
beschikbaar mengsel van korte peptiden.

Gebruik: 1 à 5 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 5 tabletten

Collageen (Peptan®)  5000 mg
Vitamine C (75%*) 60 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.) 

Collagen pro
3 Vermindert de diepte en 

de grootte van rimpels
3 Verbetert de gladheid en 

elasticiteit van de huid
3 Ondersteunt de normale 

collageenvorming voor 
het behoud van een 
gezonde huid

Voedingssupplement met nutriënten

Physalis Collagen pro is een oplosbaar mengsel 
van collageen, vitamine C en hyaluronzuur. Colla-
geen is een structuurmolecule die deel uitmaakt 
van het bindweefsel in de huid, gewrichtskraak-
been, ligamenten, pezen en botten. De toegevoeg-
de vitamine C komt tussen in de normale colla-
geenvorming voor het behoud van een gezonde 
huid. Naticol® is een zeer pure vorm van collageen 
type I uit vis waarvan de werking onderbouwd is 
door verschillende studies. Het wordt geprodu-
ceerd via een uniek proces met enzymatische 
hydrolyse, wat resulteert in een goed opneembaar 
mengsel van korte peptiden. ExceptionHyal® Star, 
een volledig spectrum hyaluronzuurcomplex, bevat 
een reeks hyaluronzuurtypes met uiteenlopende 
lengtes die synergetisch werken. Het is aange-
toond dat ExceptionHyal® Star de diepte en de 
grootte van rimpels vermindert en de gladheid 
en elasticiteit van de huid verbetert.

Gebruik: 1 à 2 sticks per dag. Voeg de inhoud van 
de stick al roerend toe aan fruitsap, koffie, soep of 
andere drank, een yoghurt of smoothie.

Samenstelling per 2 sticks

Collageen (Naticol®)  5000 mg
Hyaluronzuur (ExceptionHYAL® Star)  200 mg
Vitamine C (313%*)  250 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.) 

Red yeast rice

De cholesterolverlagende werking 
van gefermenteerde rode rijst berust 
op een synergie van verschillende 
componenten. Voor een groot deel 
wordt de werkzaamheid toegeschre-
ven aan monacoline K. 

Vergelijking met statines
De actieve stof monacoline K lijkt dan 
wel op lovastatine, rode gist rijst heeft 
veel meer dan dit in zijn mars. De 
meerwaarde van rode gist rijst t.o.v. 
statines kan verklaard worden a.h.v. 
de volgende punten:

3 Rode gist rijst bevat een waaier 
aan actieve substanties die syner-
gistisch samenwerken voor een 
optimale cholesterolverlagende 
werking. Dit laat toe dat rode gist 
rijst veel lager gedoseerd moet 
worden dan geïsoleerde statines. 

3 Door de lage dosering van rode 
gist rijst zijn de nevenwerkingen 
dan ook minimaal of afwezig. 

3 Rode gist rijst verlaagt, i.t.t. statines 
enkel de slechte cholesterol (LDL). 
De goede cholesterol (HDL), die 
belangrijk is voor de afvoer van het 
cholesterol uit de bloedbaan en de 
organen, blijft behouden. 

3 Rode gist rijst kan dus zeker aan-
geraden worden aan mensen die 
nevenwerkingen ondervinden van 
statines en op zoek zijn naar een 
tolereerbare alternatieve therapie. 

Red Yeast Rice
3 Monacoline K (10 mg/

dag)  uit rode gist 
rijst draagt bij tot het 
behoud van een normaal 
cholesterolgehalte

3 Bekomen via natuurlijke 
fermentatie van 
biologische rijst 

Voedingssupplement

Laat uw cholesterol uw dagelijkse leven niet be-
heersen, maar draai de rollen eenvoudig en op 
natuurlijke wijze om! Physalis Red Yeast Rice bio 
bevat monacoline K (10 mg/dag), een natuurlijke 
bestanddeel uit rode gist rijst dat bijdraagt tot het 
behoud van een normaal cholesterolniveau. De 
biologische rode gist rijst wordt geproduceerd 
volgens zeer strenge kwaliteitsnormen (gegaran-
deerd citrinine-vrij). Monacoline K wordt bekomen 
via natuurlijke fermentatie van biologische rijst met 
de gist Monascus purpureus.

Gebruik: volwassenen: 1 capsule per dag. In te 
nemen bij de maaltijd met wat water. 

Samenstelling per capsule

Monacoline K (Rode gist rijst bio) 10 mg

Red Yeast Rice  
forte
3 Monacoline K (10 

mg/dag) uit rode gist 
rijst draagt bij tot het 
behoud van een normaal 
cholesterolgehalte

3 EPA en DHA (uit visolie) 
dragen bij tot een 
normale hartfunctie*

3 Olijfblad draagt bij tot het behoud 
van een normale bloeddruk

Voedingssupplement met planten

Laat uw cholesterol uw dagelijkse leven niet beheer-
sen, maar draai de rollen eenvoudig en op natuur-
lijke wijze om! Physalis Red Yeast Rice forte bevat 
Monacoline K (10 mg/dag) in de actieve vorm, een 
natuurlijk bestanddeel uit rode gist rijst dat bijdraagt 
tot het behoud van een normaal cholesterolniveau. 
Met hoogwaardige visolie, die de omega 3-vetzuren 
EPA en DHA bevat die bijdragen tot het behoud van 
een normale hartfunctie. Het olijfbladextract (met 
20% oleuropeïne) vult deze werking aan en on-
dersteunt het behoud van een normale bloeddruk. 
Compleet en doeltreffend door de toevoeging van 
een hoogwaardig olijfvruchtextract (Mediteanox® 
met 15% hydroxytyrosol) en natuurlijk gefermen-
teerd co-enzym Q10! (*Het gunstig effect wordt 
bekomen bij een inname van 250 mg EPA en DHA 
per dag).

Gebruik: volwassenen: 2 x 1 capsule per dag. Te 
nemen bij de maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 capsules

Visolie 1000 mg
EPA 330 mg
DHA  220 mg

Monacoline K (Rode gist rijst) 10 mg
Co-enzym Q10 (ubiquinon) 100 mg
Olea europaea (leaf) extr. (20% oleuropein) 150 mg
Olea europaea (fruit) extr. (Mediteanox®; 15% hydroxytyrosol) 33,5 mg
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Sun formula
3 Sublieme teint en 

stralende huid
3 Bescherming van de 

cellen tegen vrije 
radicalen

3 Draagt bij tot een 
normale huidpigmentatie

3 Voorbereiden, verbeteren, 
voeden

Voedingssupplement

Physalis Sun formula is een complex met Nutrox-
Sun™, een klinisch onderbouwde mix van grapefruit 
en rozemarijn; die zorgt voor een verbeterde huid-
elasticiteit en significant minder roodheid van de 
huid na blootstelling aan UV-straling. Daarnaast 
bevat het bioactieve SOD afgeleid van een unieke 
Franse soort meloen (SOD B Primo-Antioxidant®, 
140 IU). Dit complex bevat β-caroteen, lycopeen, 
luteïne en astaxanthine (AstaPure®). Zowel zink, 
biotine, vitamine A, vitamine B2 en B3 zijn goed 
voor het behoud van een gezonde huid. Selenium 
en vitamine E dragen bij tot de bescherming van 
de cellen tegen vrije radicalen. Koper draagt bij tot 
het behoud van een normale huidpigmentatie. Met 
L-tyrosine, de voorloper van het natuurlijke pigment 
melanine.
Beschermt niet tegen zonnebrand. Gebruik steeds een 
beschermende zonnecrème. 

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag innemen 2 weken 
voor en gedurende de blootstelling aan zonlicht. Te 
nemen bij de maaltijd met wat water. 

Samenstelling per 2 tabletten

NutroxSun™ 100 mg
(Citrus x paradisi extr., Rosmarinus 
officinalis extr. (80% naringenin; 
5% polyphenols)) 
SOD B Primo-Antioxidant® 28 mg
(Cucumis melo conc. (5000 IU/g))
Vitamine A (150%*) 1200 µg
(β-caroteen)
Vitamine C (100%*) 80 mg
Vitamine E (250%*) 30 mg
Vitamine B2 (100%*) 1,4 mg

Vitamine B3 54 mg 
(= Vitamine pp) (338%*)
Biotine (900%*) 450 µg
Selenium (100%*) 55 µg
Zink (100%*) 10 mg
Koper (100%*) 1 mg
Lycopeen 5 mg
Astaxanthine 2 mg
(AstaPure®; Haematococcus pluvialis extr.)
Luteïne 2 mg
L-tyrosine 100 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.) / “PRIMO-ANTIOXIDANT®” is a 
trademark of BIONOV.

Vision OK
3 DHA en zink dragen bij 

tot het behoud van een 
normaal zicht

3 Blauwe bosbes (36% 
anthocyaninen) 
ondersteunt de bloedvaten 
van de ogen

3 Met bèta-caroteen en 
luteïne!

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten

Televisie, computer… onze ogen krijgen soms 
veel te verduren. Physalis Vision OK bevat zink 
en vis olie met omega 3-vetzuur DHA*, die bijdra-
gen tot het behoud van een normaal zicht. Deze 
werking wordt nog versterkt door het toegevoegde 
natuurlijke bèta-caroteen, dat in het lichaam wordt 
omgezet tot vitamine A. Vitamine C en E dragen 
bij tot de bescherming van de cellen tegen vrije 
radicalen. Bevat een hoogwaardig en bestudeerd 
blauwe bosbesextract, met 36% anthocyaninen, 
dat de bloedvaten van de ogen ondersteunt. Met 
luteïne! (*Het gunstig effect wordt verkregen bij 
een dagelijkse inname van 250 mg DHA.)

Gebruik: 1 à 2 capsules per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 capsules

DHA (visolie) 250 mg 
Vaccinium myrtillus extr. (Anthocyan®; 36%; anthocyanins (HPLC)) 80 mg
Vitamine C (75%*) 60 mg
Vitamine E (250%*) 30 mg
Zink (150%*) 15 mg
Luteïne 6 mg
Vitamine A (150%*) (β-caroteen) 1200 µg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Digest+
3 Artisjok, pepermunt en 

aloe vera onder steunen 
de spijsvertering

3 Citroenmelisse draagt bij 
tot de intestinale transit

3 Venkel draagt bij tot de 
vermindering van het 
opgeblazen gevoel

Voedingssupplement met planten

Te snel, te veel, te vet,… Een zware maag, een 
opgeblazen gevoel na het eten? Physalis Digest+ 
bio is een complex met kwalitatieve extracten van 
biologische planten zoals artisjok, pepermunt en 
aloe vera (200:1 extract van de gel uit de bladeren 
(aloïnevrij)) die de spijsvertering ondersteunen 
en bijdragen tot het comfort na een (zware) 
maaltijd. Citroenmelisse draagt bij tot de intesti-
nale transit en venkel werkt daarnaast ondersteu-
nend bij een opgeblazen gevoel. Met een complex 
van enzymen (alfa-amylase, cellulase, lactase, li-
pase, protease) van niet- dierlijke oorsprong! 
Voor een spijsvertering in balans: eet geen te grote 
porties, eet evenwichtig en niet te snel. Vermijd zoveel 
mogelijk sterk gekruid en vet voedsel, vermijd alcohol 
en koffie.

Gebruik: 1 à 2 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water, of 1 tablet bij opgeblazen 
gevoel. 

Samenstelling per 2 tabletten

Cynara scolymus extr. bio (≥2,5% cynarin)  500 mg
Foeniculum vulgare extr. bio (1,5% ess. oil) 250 mg
Melissa officinalis extr. bio (5-10% rosmarinic acid)  200 mg
Mentha piperita extr. bio (0.1% ess. oil)  200 mg
Aloe vera bio (DaltonMax 700®)  150 mg
DigeZyme® 150 mg
(alpha-amylase 3600 FCC, cellulase 200 FCC, lactase 600 FCC, lipase 150 
FCC, neutral protease 900 FCC)

Haar en nagels
3	Zink draagt bij tot het 

behoud van gezond haar 
en gezonde nagels

3	Vitamine C en zink dragen 
bij tot de bescherming 
van de cellen tegen vrije 
radicalen

3	Bevat zwavelhoudende 
amino zuren en 
plantaardig silicium

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten

Kortstondige stress, tijdelijke vermoeidheid, slechte 
voedingsgewoonten, zon, kleuren… zijn mogelijke 
oorzaken van doffe, breekbare haren of broze na-
gels. Physalis Haar en nagels is een natuurlijk en 
voedend complex, met zink in biobeschikbare che-
laatvorm, dat bijdraagt tot het behoud van gezond 
haar en gezonde nagels. Biotine (of vitamine H) 
en vitamine B6 ondersteunen het eiwitmetabo-
lisme. Vitamine C en ook zink dragen bij tot de 
bescherming van de cellen tegen vrije radicalen. 
Bevat organisch silicium uit bamboe, een hydroly-
saat van collageen type 1 (Naticol®), L-arginine en 
MSM. Met zwavelhoudende aminozuren L-cystine 
en L-methionine.

Gebruik: 1 à 2 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 tabletten

Bambusa arundinaceae extr.  420 mg
(≥75% silica)
Biotine (vitamine B8) (900%*) 450 µg
Collageen (Naticol®) 200 mg
L-arginine 100 mg
L-cystine 250 mg
L-methionine 200 mg
MSM (OptiMSM®) 500 mg
Vitamine B1 (382%*) 4,2 mg
(thiamine HCl)
Vitamine B2 (343%*) 4,8 mg
(natriumriboflavine-5’-fosfaat)

Vitamine B3 (338%*) 54 mg
(nicotinamide)
Vitamine B5 (300%*) 18 mg
(calciumpantothenaat)
Vitamine B6 (429%*) 6 mg
(pyridoxal-5’-fosfaat)
Vitamine B12 (120%*) 3 µg
(MecobalActive®; methylcobalamine)
Vitamine C (225%*) 180 mg
Zink (150%*) 15 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.) / MECOBALACTIVE® is a trademark of 
HEALTHTECH BIO ACTIVES
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Gewrichten+
3	Duivelsklauw, curcuma, 

boswelliahars en wilg 
dragen bij tot soepele en 
gezonde gewrichten

3	Vitamine C draagt bij tot 
de normale collageen-
vorming voor het behoud 
van gezond gewrichts-
kraakbeen 

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten 

Physalis Gewrichten+ is een hoogwaardig com-
plex met extracten van het hars van de wierook-
boom en duivelsklauw. Beiden zijn gekend omwille 
van de aanwezigheid van actieve bestanddelen die 
bijdragen tot de soepelheid van de gewrichten. 
Het extract van de wilg ondersteunt deze werking. 
Aangevuld met een curcumawortelextract, dat ook 
bijdraagt tot de flexibiliteit en gezondheid van de 
gewrichten. Het gepatenteerde en intensief bestu-
deerde curcumionoïdencomplex (Longvida®) zorgt 
voor een 95 maal betere biologische opname dan 
gewone curcumine. De toegevoegde vitamine C 
draagt bij tot de normale collageenvorming voor 
het behoud van gezond gewrichtskraakbeen. 
Voldoende beweging en een gezonde voeding onder-
steunen een goede conditie van het bewegingsapparaat.

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. Te nemen ’s morgens 
en ’s avonds onmiddellijk na de maaltijd met wat 
water.

Samenstelling per 2 tabletten

Boswellia serrata extr. (65% boswellic acids) 615 mg
Salix alba. extr. (15-20% salicin (HPLC)) 250 mg
Optimized Curcuma longa extr. (Longvida®;  200 mg
>23% total curcuminoids; >70% curcumin)
Vitamine C (225%*)  180 mg
Harpagophytum procumbens extr. (20% harpagosides (HPCL)) 150 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

GlucoNem®

3	Vitamine C ondersteunt de 
normale collageenvorming 
voor het behoud van ge-
zond gewrichtskraakbeen

3	Mangaan draagt bij tot de 
normale bindweefselvor-
ming (zoals kraakbeen)

3	Met plantaardig silicium 
uit bamboe

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten 

Vanaf een bepaalde leeftijd wordt bewegen moeilij-
ker, de gewrichten worden minder soepel. Physalis 
GlucoNem® bevat glucosamine en chondroïtine, 
belangrijke bouwstenen van het kraakbeen. Vita-
mine C ondersteunt de normale collageenvorming 
voor het behoud van gezond gewrichtskraakbeen. 
Mangaan draagt bij tot de normale bindweefsel-
vorming (zoals o.a. kraakbeen) en draagt bij tot de 
bescherming van de cellen tegen vrije radicalen. 
GlucoNem® bevat eveneens een hoge dosis Opti-
MSM®, hyaluronzuur onder de vorm van natrium-
hyaluronaat (ExceptionHYAL®MW), OVOMET® (een 
zeer zuiver eischaalvlies dat van nature collageen 
en glucosaminoglycanen bevat, zoals chondroïtine 
en hyaluronzuur) en plantaardig silicium uit bam-
boe.
Voldoende beweging en een gezonde voeding onder-
steunen een goede conditie van het bewegingsapparaat.

Gebruik: 3 x 1 tablet per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 3 tabletten

Glucosaminesulfaat  1500 mg
Chondroïtinesulfaat  1200 mg
MSM (OptiMSM®) 750 mg
OVOMET® (Membrane Egg Technology) 300 mg
Bambusa arundinaceae extr. (≥75 % silica) 535 mg
Hyaluronzuur (ExceptionHYAL® MW) 70 mg
Vitamine C (15%*) 12 mg
Mangaan (25%*) 0,5 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Curcum’Actif ®

3	Draagt bij tot soepele en 
gezonde gewrichten

3	Ondersteunt de vetvertering
3	Draagt bij tot het 

behoud van een gezond 
zenuwstelsel

3	Bevordert de natuurlijke 
weerstand

3	Snel en langdurig werkzaam

Voedingssupplement met planten

Physalis Curcum‘Actif® bevat 400 mg Longvida®, 
een gepatenteerd en intensief bestudeerd curcu-
minoïdencomplex in vetoplosbare micropartikels 
(SLCP™). De speciale formulering zorgt ervoor dat 
de curcumine maar liefst 95 maal beter biobe-
schikbaar is dan in niet geoptimaliseerde vorm en 
bovendien tot 24 u lang in het lichaam blijft. De 
wortel van Curcuma longa is niet enkel een gekend 
specerij, maar draagt ook bij tot de flexibiliteit en 
de gezondheid van de gewrichten. Daarnaast is 
het goed voor de lever (ondersteunt vetvertering), 
het behoud van een gezonde huid en een gezond 
zenuwstelsel en bevordert het de natuurlijke 
weerstand.

Gebruik: 1 tablet per dag. Te nemen bij de maaltijd 
met wat water.

Samenstelling per tablet

Optimized Curcuma longa extr. 400 mg
(Longvida®; >23% total curcuminoids; >70% curcumin)

Transit+
3	Cascara en senna onder-

steunen een regelmatige 
darmtransit

3	Artisjok en venkel dragen 
bij tot een comfortabele 
spijsvertering

3	Rabarber en sporkehout 
ondersteunen de intesti-
nale functies

Voedingssupplement met planten

Tijdelijke stress, verandering van eet- of leefge-
woonten… brengen onze darmen soms in de war. 
Physalis Transit+ is een plantencomplex op basis 
van artisjok, senna, sporkehout, rabarber, venkel 
en cascara. Cascara en senna ondersteunen een 
regelmatige darmtransit en artisjok en venkel 
dragen bij tot een comfortabele spijsvertering. 
Bovendien ondersteunen rabarber en sporkehout 
de intestinale functies. 
Een vezelrijke voeding (volle graanproducten, vers fruit, 
rauwe groenten,...), voldoende beweging, voldoende 
drinken zijn eenvoudige hulpmiddelen die een natuur-
lijke stoelgang bevorderen. 

Gebruik: 1 à 2 tabletten per dag. Te nemen ’s 
avonds met een groot glas water. 

Samenstelling per 2 tabletten

Cynara scolymus extr. (2,5% cynarin) 475 mg
Cassia angustifolia  166,5 mg
Rhamnus frangula 119 mg
Foeniculum vulgare 119 mg
Rheum palmatum 47,5 mg
Rhamnus purshiana 24 mg
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PureSil®

3	Urtica & Equisetum 
onder steunen gewrichten, 
haar en nagels

Bio-activated silicon - Absolute monomer

Physalis PureSil® is een drinkbare oplossing met een 
hoge dagdosis bio-geactiveerd silicium, één van de 
best opneembare vormen van silicium. Daarnaast 
bevat het ook silicium van plantaardige oorsprong, uit 
brandnetel en heermoes (Urtica dioica en Equisetum 
arvense). 

Gebruik: < 50 jaar: 15 ml per dag, ’s morgens, 
nuchter. /> 50 jaar: 45 ml per dag gedurende 5 da-
gen, daarna 15 ml per dag gedurende 3 maanden, 
te herhalen indien nodig.

Samenstelling per 15/45 ml

Silicium 13/39 mg

Osteo total®

3	Calcium is nodig voor 
het behoud van een sterk 
beendergestel

3	Vitamine D draagt bij tot 
de normale opname van 
calcium en fosfor

3	Vitamine D, K en zink dra-
gen bij tot het behoud 
van normale beenderen

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten 

Physalis Osteo total® bevat Calcified Atlantic Sea-
weed (CAS™), een 100% natuurlijk “whole food” mine-
ralencomplex uit rode algen, rijk aan calcium én met 
een hoge biobeschikbaarheid. Calcium is nodig voor 
het behoud van een sterk beendergestel en wordt 
hierin perfect bijgestaan door vitamine D en vitamine 
K. Vitamine D draagt bij tot de normale opname van 
calcium en fosfor. Osteo total® bevat vitamine K2 
onder de vorm van dubbel gecoat en geëncapsuleerd 
MK-7 (K2VITAL® Delta). Deze synergie is compleet door 
de toevoeging van magnesium, mangaan en zink in 
een biobeschikbare vorm. Mangaan ondersteunt de 
vorming van bindweefsel (zoals o.a. kraakbeen) en 
draagt net zoals zink en vitamine C bij tot de bescher-
ming van de cellen tegen oxidatieve stress. 

Gebruik: 1 à 2 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 tabletten

Calcium (100%*) (CAS™ Lithothamnium calcareum) 800 mg
Magnesium (30%*) 112,5 mg
Mangaan (25%*) 0,5 mg
Zink (100%*) 10 mg
Vitamine C (100%*) 80 mg
Vitamine D3 (1000%*) 50 µg
Vitamine K2 (180%*) (K2VITAL® Delta) 135 µg
Bambusa arundinaceae extr. (40-85% silica) 400 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Glucosamin forte
3 Ondersteunt de normale  

 collageenvorming voor 
het behoud van gezond 
gewrichtskraakbeen

3 Draagt bij tot de normale 
bindweefselvorming  
(zoals kraakbeen)

Voedingssupplement met nutriënten

Vanaf een bepaalde leeftijd wordt bewegen moei-
lijker, de gewrichten worden minder soepel. Physa-
lis Glucosamin forte bevat een belangrijke bouw-
steen van het kraakbeen. Vitamine C ondersteunt 
de normale collageenvorming voor het behoud 
van gezond gewrichtskraakbeen en mangaan 
draagt bij tot de normale bindweefselvorming 
(zoals o.a. kraakbeen). Elke tablet bevat 1500 mg 
glucosaminesulfaat, de aanbevolen dagelijkse do-
sis. Eén tablet per dag volstaat. 
Voldoende beweging en een gezonde voeding onder-
steunen een goede conditie van het bewegingsappa-
raat.

Gebruik: 1 tablet per dag. Te nemen ’s morgens 
onmiddellijk na het ontbijt met wat water.

Samenstelling per tablet

Glucosaminesulfaat 1500 mg
Vitamine C (15%*) 12 mg
Mangaan (25%*) 0,5 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Glucosamin+
3	Vitamine C ondersteunt 

de vorming van collageen 
voor de goede werking 
van het kraakbeen

3	Mangaan ondersteunt de 
vorming van bindweefsel 
(zoals kraakbeen)

3	Met chondroïtine en 
MSM !

Voedingssupplement met nutriënten

Vanaf een bepaalde leeftijd wordt bewegen 
moeilijker, de gewrichten worden minder soepel. 
Physalis Glucosamin+ bevat belangrijke bouw-
stenen van het kraakbeen zoals glucosamine en 
chondroïtine. Vitamine C ondersteunt de normale 
collageenvorming voor het behoud van gezond 
gewrichtskraakbeen en mangaan draagt bij tot 
de normale bindweefselvorming (zoals o.a. 
kraakbeen) en beschermt tegen vrije radicalen. 
Met OptiMSM® of methylsulfonylmethaan, een 
hoogwaardige bron van de zwavelhoudende ver-
binding MSM. 
Voldoende beweging en een gezonde voeding onder-
steunen een goede conditie van het bewegingsappa-
raat.

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 tabletten

Glucosaminesulfaat  1500 mg
Chondroïtinesulfaat  1200 mg
MSM (OptiMSM®) 750 mg
Vitamine C (15%*)  12 mg
Mangaan (25%*)  0,5 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)
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Cranberry+
3	Hibiscus (Ellirose™) draagt 

bij tot het behoud van een 
gezonde renale eliminatie 
en waterhuishouding

3	Noord-Amerikaanse 
veenbessen  (Pacran®) met 
langdurige werking

3	Saliebladextract (Ursolia®) 
met 15% ursolzuur

3	Granaatappelextract 
(Pomanox®) met 30% 
punicalagines

3	100% natuurlijke synergie

Voedingssupplement met planten

Physalis Cranberry+ is een natuurlijke synergie van 
4 superieure en bestudeerde planten-extracten. De 
langdurige werking van Pacran®, een mix met alle 
goede bestanddelen van de volledige Noord-Ame-
rikaanse veenbes of cranberry (proanthocyanidines, 
organische zuren, fenolen, vetzuren, vezels…), 
wordt aangevuld door een extract van de hibiscus-
roos (Ellirose™). Hibiscus ondersteunt de renale 
eliminatie en waterhuishouding. Met extract van 
salieblad (Ursolia®) met 15% ursolzuur en extract 
van granaatappel (Pomanox®), dat 30% punicalagi-
nes bevat! Het is van belang om minimum 2 liter water 
per dag te drinken!

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water. 

Samenstelling per 2 tabletten

Vaccinium macrocarpon (Pacran®; >1,5% proanthocyanidins) 500 mg
Hibiscus sabdariffa extr.  200 mg 
(Ellirose™, >40% organic acids, >5% sambubiosides)
Salvia officinalis extr. (Ursolia®; >15% ursolic acid) 100 mg
Punica granatum extr. (Pomanox®; 30% punicalagins) 100 mg

Pacran® & Ellirose™ are trademarks of Naturex S.A.

Vitamine D3 forte
3	Ondersteunt de ontwikke-

ling van botten en tanden
3	Ondersteunt het immuun-

systeem

Voedingssupplement met nutriënten

Physalis Vitamine D3 forte draagt bij tot het 
behoud van sterke botten en tanden en een nor-
maal functionerend immuunsysteem. Onze eigen 
aanmaak van vitamine D3 via blootstelling aan 
UV-straling kan heel wat minderen door bepaalde 
omstandigheden of in de donkere wintermaanden. 
Suppletie met vitamine D3 is dus meestal erg aan-
gewezen, voor kinderen (vanaf 3 jaar) tot bejaarden, 
alsook voor zwangeren en vrouwen in de overgang.

Gebruik: volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar: 1 
capsule per dag of zoals aanbevolen. Te nemen bij 
de maaltijd met wat water.

Samenstelling per capsule

Vitamine D3 (500%*) 25 µg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Menopauze+
3 Hop draagt bij tot het 

menopauzaal comfort
3 Maca en ashwagandha 

draagt bij tot de vitaliteit
3 Groene thee draagt bij tot 

de gewichtsbeheersing
3 Vitamine B6 en maca dra-

gen bij tot de regulering 
van de hormonale activiteit

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten

Physalis Menopauze+ werd samengesteld om 
deze ingrijpende periode zonder al te veel moeilijk-
heden te overbruggen. Vitamine B6 en maca dra-
gen bij tot de regulering van de hormonale acti-
viteit bij de overgang. Vitamine B12 en foliumzuur 
ondersteunen de geestelijke functies en dragen 
bij tot de vermindering van vermoeidheid. Hop 
(Lifenol®) draagt bij tot het menopauzaal comfort 
en ondersteunt de relaxatie. Maca (Peruviaanse 
ginseng) en KSM-66® ashwagandha (Indiase gin-
seng) dragen bij tot de algemene veerkracht en 
vitaliteit, net zoals groene thee die daarenboven 
het vetmetabolisme en de gewichtsbeheersing 
ondersteunt. Het exclusieve extract van maritieme 
pijnboomschors (> 67% oligomere proanthocyani-
dines of OPC’s) draagt bij tot een gezonde bloeds-
omloop (microcirculatie).

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water. 

Samenstelling per 2 tabletten

Camellia sinensis extr.  500 mg
(50% polyphenols, 50% catechins, 25% EGCG)
Lepidium meyenii extr. 200 mg
Humulus lupulus extr.(Lifenol®; 0,15-0,25% 8-PN)  85 mg
Pinus pinaster extr. (Oligopin®; 96%; polyphenols, >67% OPC) 40 mg
Withania somnifera extr.  150 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0,1% withaferin)
Foliumzuur (200%*) 400 µg
Vitamine B6 (429%*) 6 mg
Vitamine B12 (MecobalActive®; methylcobalamine) (20000%*)  500 µg

* % van de Referentie Inname (R.I.) / Lifenol® is a trademark of Naturex S.A. 
/ MECOBALACTIVE® is a trademark of HEALTHTECH BIO ACTIVES

Happy mama®

3	Folaat draagt bij tot norma-
le weefselgroei bij de (aan-
staande) moeder (zoals o.a. 
baarmoeder en placenta)

3	IJzer draagt bij tot het zuur-
stoftransport en de rode 
bloedcelvorming en speelt 
een rol in de celdeling

3	Jodium ondersteunt de cognitieve functies en 
de normale groei bij kinderen

3	Met MecobalActive®, Quatrefolic®, Aquamin® 
Mg & VitaCholine®

Voedingssupplement met nutriënten

Physalis Happy mama® biedt een complete oplossing met 
vitaminen en mineralen zodat jij en je (toekomstige) kindje 
optimaal deze periode doormaken. Physalis Happy mama® 
bevat Quatrefolic®, de biologisch actieve vorm van foliumzuur 
oftewel 5-MTHF (gebonden aan glucosamine). Deze vorm is 
voor het lichaam direct bruikbaar zonder enige metabolisatie, 
in tegenstelling tot andere vormen van foliumzuur. Folaat 
draagt bij tot de weefselgroei bij de (aanstaande) moeder 
(zoals o.a. baarmoeder en placenta). De actieve vitamine 
B12 (MecobalActive®, een zeer zuivere vorm van methylco-
balamine), vitamine C en ijzer dragen bij tot de vermindering 
van vermoeidheid. Ijzer draagt bij tot de aanmaak van rode 
bloedcellen en speelt een rol in de celdeling, net zoals vita-
mine D. Jodium ondersteunt de cognitieve functies en de 
normale groei bij kinderen. Bevat choline (VitaCholine®) dat 
bijdraagt tot een normaal homocysteïne metabolisme. Kan 
gebruikt worden in combinatie met Physalis Omega 3 forte.

Gebruik: 1 tablet per dag. Te nemen bij de maaltijd 
met wat water. 

Samenstelling per tablet 

Foliumzuur (200%*)  400 µg
(5-MTHF glucosaminezout)
Cholinebitartraat (VitaCholine®) 100 mg
Vitamine A (100%*) (β-caroteen) 800 µg
Vitamine B1 (thiamine HCl) (136%*) 1,5 mg
Vitamine B2 (114%*) 1,6 mg
(natriumriboflavine-5’-fosfaat)
Vitamine B3 (125%*) (nicotinamide) 20 mg
Vitamine B5 (167%*) 10 mg
(calciumpantothenaat)
Vitamine B6 (157%*) 2,2 mg
(pyridoxal-5’-fosfaat)
Vitamine B12 (600%*) 15 µg
(MecobalActive®; methylcobalamine) 

Biotine (200%*) 100 µg
Vitamine C (225%*)  180 mg
Vitamine D3 (500%*)  25 µg
Vitamine E (100%*)  12 mg
IJzer (200%*)  28 mg
Jood (100%*)  150 µg
Koper (100%*)  1 mg
Magnesium (20%*) 75 mg
(Aquamin® Mg) 
Mangaan (50%*) 1 mg
Selenium (128%*)  70 µg
Zink (100%*)  10 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.) Aquamin® Mg is a registered trademark 
of Marigot Ltd. / MECOBALACTIVE® is a trademark of HEALTHTECH BIO AC-
TIVES / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis / VitaCholine® is a registered 
trademark of Balchem Corporation.
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Teunisbloem + 
Bernagie

3	Bevordert het comfort en 
het vrouwelijk  evenwicht 
in de (pre) menstruele 
periode 

3	Draagt bij tot het behoud 
van een gezonde huid

Voedingssupplement met planten

Gevoelig tijdens de menstruatiecyclus? Veel vrou-
wen ervaren de dagen vóór de menstruatie als een 
ongemakkelijke periode: slecht humeur, prikkel-
baarheid, gevoelige borsten,… zijn een maande-
lijks terugkerend gegeven. Physalis Teunisbloem + 
Bernagie bio is een synergistische mix van 100% 
biologische teunisbloem- en bernagie-olie. Deze 
twee hoogwaardige oliën zijn gestandaardiseerd 
op het omega 6-vetzuur GLA of gamma-linoleen-
zuur. Teunisbloem bevordert het comfort en het 
vrouwelijk evenwicht in de (pre-) menstruele 
periode en draagt bij tot het behoud van een ge-
zonde huid.

Gebruik: 2 x 1 capsule per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water. Bij PMS: innemen geduren-
de de 2e fase van de cyclus.

Samenstelling per 2 capsules

Olie van Oenothera biennis bio (≥8% GLA) 500 mg
Olie van Borago officinalis bio (≥16% GLA) 500 mg

Licaps® and Licaps® & Design are trademarks used under the license.

Proman forte
3	Mannelijk plascomfort en 

het behoud van gezonde 
urinewegen

3	Regulatie van de hormo-
nale activiteit

3	Behoud van normale tes-
tosterongehaltes

3	Met toegevoegde plan-
tensterolen (Phytopin®)

Voedingssupplement

Physalis Proman forte is een synergistisch com-
plex dat op natuurlijke wijze bijdraagt tot het com-
fort van de ouder wordende man. Pompoen draagt 
bij tot het mannelijk plascomfort en het behoud 
van gezonde urinewegen. Vitamine B6 draagt bij 
tot de regulatie van de hormonale activiteit en 
zink draagt bij tot het behoud van normale testos-
terongehaltes in het bloed. Bevat verder selenium 
en vitamine E die bijdragen tot de bescherming 
van de cellen tegen vrije radicalen. Het rogge 
bloempollenextract (Secale cereale), draagt bij tot 
de gezondheid van de blaas. Met Flowens®, een 
wetenschappelijk onderbouwd, volledig spectrum 
cranberrypoeder, plantensterolen uit zeedenschors 
(Phytopin®) en lycopeen.

Gebruik: 1 à 2 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 tabletten

Vaccinium macrocarpon (Flowens®)  500 mg
Cucurbita pepo extr.  500 mg
(≥0,1% adenosine, 2-4% phenolic derivatives (enterodiol))
Secale cereale flower pollen extr.  378 mg
Pinus pinaster extr.  185 mg
(Phytopin®; >99% total sterols, 70-80% beta-sitosterol)
Vitamine B6 (429%*) 6 mg 
Vitamine E (325%*) 39 mg
Zink (100%*)  10 mg
Selenium (182%*) 100 µg
Lycopeen (Lycobeads®) 10 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)/ Flowens® is a trademark of Naturex.

Goed humeur
3	Sint-Janskruid draagt bij 

tot het emotioneel welzijn
3	Saffraan draagt bij tot 

opgewektheid en een 
positief humeur

3	Essentiële Ω3 vetzuren: 
EPA & DHA

Voedingssupplement met planten

Een dipje? Last van de seizoenswisselingen? Pro-
fessionele of familiale zorgen? Bepaalde factoren 
kunnen ervoor zorgen dat we het tijdelijk moeilijk 
hebben. Physalis Goed humeur is een kwalitatief 
complex met gestandaardiseerde extracten van 
sint-Janskruid en saffraan. Sint-Janskruid draagt 
bij tot ons emotioneel welzijn en ondersteunt een 
gezonde nachtrust. De actieve stof uit saffraan 
ondersteunt een positief gemoed en de algeme-
ne relaxatie. Affron® is een innovatief extract die 
onderbouwd is met 3 klinische studies. Het is een 
gepatenteerd extract uit de rode stampers van 
Spaanse saffraankrokussen. Het is zeer stabiel én 
gestandaardiseerd via HPLC op >3,5% Lepticrosa-
lides®, de organoleptische en actieve verbindingen 
van saffraan (met safranal en (picro)crocine). Aan-
gevuld met alle goede eigenschappen van EPA en 
DHA, essentiële omega 3-vetzuren, uit hoogwaardi-
ge visolie. 

Gebruik: 1 à 2 capsules per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water. 

Samenstelling per 2 capsules

Visolie (33% EPA, 22% DHA) 740 mg
Hypericum perforatum extr. (hypericin 0,3% (UV)) 230 mg
Crocus sativus extr. (Affron®; ≥3,5 lepticrosalides®) 28 mg

B-complex forte
3	Biologisch actieve 

vormen – hoog gedoseerd
3	Zenuwstelsel en 

geestelijke functies
3	Vermindering van 

vermoeidheid

Voedingssupplement

Physalis B-complex forte is een hooggedoseerd 
nutriëntencomplex met alle B-vitamines, in hun 
biologisch actieve, best opneembare vorm. Dit wil 
zeggen dat de vitaminen aangeboden worden in 
de vormen zoals die in het menselijke lichaam 
voorkomen. Ze zijn direct bruikbaar voor werking in 
het lichaam, zonder enige metabolisatie. Vitamine 
B1, B2, B3, B6, B12 en biotine optimaliseren het 
energiemetabolisme en zijn gekend voor hun on-
dersteuning van het zenuwstelsel. Aangevuld met 
VitaCholine®, inositol en PABA. 

Gebruik: 1 tablet per dag bij de maaltijd met wat 
water. 

Samenstelling per tablet

Vitamine B1 (thiamine HCl) (4545%*) 50 mg
Vitamine B2 (natriumriboflavine-5’-fosfaat) (3571%*) 50 mg
Vitamine B3 (nicotinamide) (338%*) 54 mg
Vitamine B5 (calciumpantothenaat) (833%*) 50 mg
Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat) (429%*) 6 mg
Foliumzuur (Quatrefolic®; 5-MTHF glucosaminezout) (250%*) 500 µg
Vitamine B12 (MecobalActive®; methylcobalamine) (20 000%*)  500 µg
Biotine (1000%*) 500 µg
Cholinebitartraat (VitaCholine®) 100 mg
Inositol 100 mg
PABA 100 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.) / MECOBALACTIVE® is a trademark 
of HEALTHTECH BIO ACTIVES. / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis / 
VitaCholine® is a registered trademark of Balchem Corporation.
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Krill olie

Krill (Euphausia superba) zijn, kleine 
garnaalachtige schaaldieren, die beho-
ren tot het zoöplankton. 

Eén van de meeste gekende en gebruik-
te bronnen van EPA en DHA is visolie. In 
tegenstelling tot visolie zijn de omega 
3-vetzuren in Krill olie vooral aanwezig 
onder de vorm van fosfolipiden (zie 
Figuur), een vorm die beter door het li-
chaam opgenomen wordt. In visolie zijn 
de omega 3-vetzuren aanwezig onder de 
vorm van triglyceriden. Aangezien fosfoli-
piden in tegenstelling tot triglyceriden 
dispergeerbaar zijn in water worden ze 
efficienter geabsorbeerd en beter ver-
deeld over de verschillende weefsels. Bo-
vendien zijn fosfolipiden zeer belangrijke 
structurele componenten van onze cellen 
en spelen ze een sleutelrol in het goed 
functioneren van de celmembranen en 
dus van het goed functioneren van onze 
cellen. Naast omega 3-vetzuren is de Krill 
olie van nature ook rijk aan astaxant-
hine, een antioxidant. Op deze manier 
wordt de olie op een natuurlijke manier 
beschermd tegen oxidatie en blijft ze lan-
ge tijd stabiel.

Ieder lot geproduceerde olie is volledig 
traceerbaar. Dit betekent dat alle stadia 
van productie en verwerking volledig op-
gevolgd worden. Zelf de lengte- en breed-
tegraad waarop de grondstof voor een 
bepaald lot olie geoogst werd is gekend 
en vermeld op iedere verpakking. 

Krill wordt gevangen in de zuiverste wa-
teren en analyses tonen aan dat de olie 
inderdaad voldoet aan de Europese wet-
geving (verordening 1881/2006) betref-
fende dioxines, PCB’s en zware metalen. 

Ecologisch en duurzaam oogsten 

3	 De Physalis Krill olie wordt op een eco-
logische manier geoogst, zodat acci-
dentele bijvangst van vissen, vogels en 
mariene zoogdieren vermeden wordt. 

3	 De olie is van superieure kwaliteit: 
het verse materiaal wordt direct aan 
boord verwerkt waardoor enzymati-
sche degradatie en oxidatie vermeden 
worden. 

3	 De krill wordt enkel gevangen in ge-
reglementeerde zones die onder het 
toezicht vallen van het CCAMLR (The 
Commission for the Conservation of An-
tartic Marine living Resources, zie ook 
op wwww.ccmlr.org). Deze commissie 
legt maximale vangstquota vast. 

Internationale MSC- 
standaard voor  
duurzame visserij

fosfolipide trigliceride

Fosfaat

Vetzuren Vetzuren
MSC-C-53261

Krill Omega 3
3 Superieure bron van 

omega 3-vetzuren
3 40-46% omega 3 

mariene fosfolipiden
3 Beter opgenomen door 

het lichaam

Voedingssupplement

Krill zijn kleine garnaalachtigen die behoren tot het 
zoöplankton. De Physalis Krill olie is afkomstig 
van de Antarctische krill of Euphausia superba. Krill 
olie is rijk aan de omega 3-vetzuren EPA en DHA. 
De omega 3-vetzuren in Krill olie zijn aanwezig 
onder de vorm van fosfolipiden, een vorm die veel 
beter door het lichaam wordt opgenomen. Naast 
omega 3-vetzuren bevat de olie astaxanthine.
Ecologisch geoogst, enkel gevangen in gereglemen-
teerde zones. Vers verwerkt waardoor enzymatische 
degradatie en oxidatie vermeden worden. Volledig 
traceerbaar.

Gebruik: 1 à 2 capsules per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water. 

Samenstelling per 2 capsules

Krill olie 1000 mg
Mariene fosfolipiden 400-460 mg

Fosfolipiden waarvan minstens 1 van de 2 posities  >70 %
ingenomen wordt door een omega-3 vetzuur.

Omega-3 vetzuren 220-260 mg
EPA 120-160 mg
DHA 55-75 mg

Astaxanthine ≥100 µg
Choline ≥50 mg

MSC-C-53261

No Stress
3 B-vitamines en magnesium 

dragen bij tot het behoud van 
een gezond zenuwstelsel

3 Magnesium draagt bij tot de 
vermindering van vermoeid-
heid

3 Citroenmelisse en ashwagand-
ha dragen bij tot de relaxatie 
en de goede nachtrust

3 Met bio-actieve B-vitamines 
Voedingssupplement  

met planten en nutriënten
Physalis No Stress is een natuurlijk en compleet 
complex met alle B-vitamines en magnesium die 
bijdragen tot het behoud van een gezond zenuw-
stelsel. Daarnaast draagt magnesium ook nog 
bij tot de vermindering van vermoeidheid. Het 
citroenmelisse-extract draagt bewezen bij tot de 
relaxatie en een goede nachtrust. Bevat Lactium®, 
een door wetenschappelijke studies ondersteund, 
natuurlijk product afgeleid van melk. Indiase gin-
seng (KSM-66 Ashwagandha®), gekend uit de 
Ayurveda helpt bij stress-situaties (zowel fysiek 
als mentaal). Dit complex bevat daarnaast een ex-
tract van baikalglidkruid (Scutell’up®) met klinisch 
bewezen werking. Aangevuld met taurine! 

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 tabletten 

Melkeiwit hydrolysaat (Lactium®) 150 mg
Magnesium (20%*) 75 mg
Melissa officinalis extr. (5-10% rosmarinic acid) 200 mg
Taurine 325 mg
Withania somnifera extr. 200 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0.1% withaferin) 
Scutellaria baicalensis extr. (Scutell’up®; 70% baicalin) 60 mg
Vitamine B1 (thiamine HCl) (100%*) 1,1 mg
Vitamine B2 (natriumriboflavine-5’-fosfaat) (343%*) 4,8 mg
Vitamine B3 (nicotinamide) (100%*) 16 mg
Vitamine B5 (calciumpantothenaat) (100%*) 6 mg
Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat) (100%*) 1,4 mg
Foliumzuur(5-MTHF glucosaminezout) (Quatrefolic®) (100%*) 200 μg 
Vitamine B12 (MecobalActive®; methylcobalamine) (1000%*) 25 µg

* % van de Referentie Inname (R.I.) / MECOBALACTIVE® is a trademark of 
HEALTHTECH BIO ACTIVES / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis.
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Omega 3 forte
3	EPA en DHA dragen bij 

tot  een normale hartfunctie*
3	DHA draagt bij tot het be-

houd  van een normale her-
senfunctie en een normaal 
gezichts vermogen**

3	Vitamine E draagt bij tot 
de  bescherming van de 
cellen tegen vrije radicalen

Voedingssupplement met nutriënten

Physalis Omega 3 forte bevat poly-onverzadigde 
omega 3-vetzuren EPA (36%) en DHA (24%) in de 
natuurlijke verhouding EPA / DHA van 1,5. Onze voe-
ding levert verhoudingsgewijs te veel omega 6 en 
te weinig omega 3. Daarom zijn supplementen met 
EPA en DHA aan te bevelen. DHA draagt bij tot een 
normale hersenfunctie en een normaal gezichts-
vermogen. EPA en DHA dragen bij tot het behoud 
van een normale bloeddruk en een normale trig-
lyceridenspiegel (de gunstige effecten zijn waar-
neembaar bij een dagelijkse dosis van 3 g en 2 g 
EPA + DHA, respectievelijk).  
*Het gunstig effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname 
van 250 mg EPA + DHA. **Het gunstig effect wordt verkregen 
bij een dagelijkse inname van 250 mg DHA.

Gebruik: te nemen bij de  
maaltijden met wat water.

Dosis

Hartfunctie 1 capsule / dag*
Ontwikkeling ogen en hersenen van  2 capsules / dag*** 
foetus en zuigelingen
Hersenfunctie & gezichtsvermogen 3 capsules / dag**

***Het gunstig effect wordt bekomen bij de inname van min-
stens 200 mg DHA bovenop de dagelijkse behoefte van 250 
mg EPA + DHA.

Samenstelling per 3 capsules

Visolie 1500 mg
EPA 540 mg
DHA 360 mg

Vitamine E (250%*) 30 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Relax & Sleep
3 Draagt bij tot een goede, 

gezonde nachtrust
3 Ondersteunend bij stress 

en spanningen
3 Valeriaan, passiebloem, 

slaapmutsje
3 Veroorzaakt geen gewen-

ning!

Voedingssupplement met planten

Physalis Relax & Sleep bio ondersteunt de re-
laxatie en draagt bij tot een goede, gezonde 
nachtrust. Slecht inslapen en stress zijn veel 
voorkomende welvaartsverschijnselen. Iedereen 
heeft behoefte aan een gezonde nachtrust! Stress 
en allerhande spanningen kunnen ervoor zorgen 
dat we soms (nodeloos) piekeren waardoor we 
de slaap moeilijk of niet kunnen vatten. Physalis 
Relax & Sleep bio bevat valeriaan, passiebloem 
en slaapmutsje. Deze planten zijn van oudsher ge-
kend voor hun bijdrage tot de natuurlijke relaxatie. 
Ze dragen op veilige wijze bij tot het terugvinden 
van onze normale slaap. Er is niets aangenamer 
dan goed uitgerust, opgewekt en boordevol ener-
gie aan de dag te beginnen!

Gebruik: 1 à 2 tabletten per dag. Te nemen ’s 
avonds ½ tot 1 uur voor het slapen met wat water 
of kruidenthee.

Samenstelling per 2 tabletten

Valeriana officinalis extr. bio (0,05-0,1% valerenic acids) 500 mg
Passiflora incarnata extr. bio (>3,5% flavonoids) 400 mg
Eschscholzia californica extr. bio (5/1) 300 mg 

IQ Balance NIGHT
3 Draagt bij tot de relaxatie 

en de goede nachtrust
3 Met natuurlijke 

L-theanine uit groe-
ne thee en extract 
van sinaasappelschil 
(Serenzo™)

Voedingssupplement met planten

Slecht inslapen en stress zijn veel voorkomende 
ongemakken bij studenten in de examenperiode. 
Physalis IQ Balance NIGHT bevat citroenmelisse 
(Cyracos®) die bijdraagt tot de relaxatie en de 
goede nachtrust en een extract van zoete sinaas-
appelschil (Serenzo™). Beide extracten hebben 
een wetenschappelijk bewezen doeltreffendheid. 
Met natuurlijke L-theanine uit groene thee!

Kan gebruikt worden in combinatie met Physalis 
IQ Balance DAY.

Gebruik: 1 tablet ’s avonds bij de maaltijd en 1 
tablet 1 uur voor het slapen gaan.

Samenstelling per 2 tabletten

Camellia sinensis extr. (20% L-theanine) 550 mg
Citrus sinensis extr. (Serenzo™; >20% limonene) 500 mg
Melissa officinalis extr. (Cyracos®; 7-15% rosmarinic acid) 300 mg

Cyracos® is a trademark of Naturex S.A. / Serenzo™ is a trademark of Nexira

Omega 3

Onze voeding levert verhoudingsge-
wijs te veel omega 6 en te weinig 
omega 3. Daarom zijn supplementen 
rijk aan EPA en DHA aan te bevelen.

3	 Omega 3-fosfolipiden ondersteunen 
de hartfunctie en een goede chole-
sterol- en triglyceridenspiegel.

3	 Ze zijn goed voor het optimaal 
functioneren van de hersencellen.

- Ze spelen een rol in de vroege 
ontwikkeling van de hersenen 
bij de foetus en zuigelingen.

- Ze ondersteunen het 
gezichtsvermogen en de 
hersenfunctie.

MSC-C-53261

Omega totaal
3	EPA en DHA uit vis- en krill 

olie dragen bij tot een nor-
male hartfunctie

3	DHA draagt bij tot het be-
houd van een normale her-
senfunctie en een normaal 
zicht

3	Vitamine E draagt bij tot de 
bescherming van de cellen 
tegen vrije radicalen

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten

De inname van onverzadigde vetzuren is van es-
sentieel belang! Physalis Omega totaal voorziet u 
van een volledig spectrum van alle omega-vetzuren 
van mariene en plantaardige oorsprong. Physalis 
Omega totaal is een subliem complex van 5 ome-
ga-vetzuren afkomstig uit hoogwaardige visolie, 
krill olie en uit planten zoals bernagie, duindoorn, 
granaatappelzaad en olijven. De meest essentiële 
omega 3-vetzuren EPA en DHA, uit vis- en krill olie, 
dragen bij een dagelijkse inname van 250 mg bij 
tot een normale hartfunctie. DHA draagt eveneens 
bij tot de instandhouding van een normaal zicht 
en hersenfunctie (bij een dagelijkse inname van 
250 mg DHA). Bevat verder een hoge dosis van het 
omega 6-vetzuur GLA (gamma-linoleenzuur), pu-
nicinezuur (omega 5) en palmitoleïnezuur (PA of 
omega 7) van plantaardige oorsprong. De omega 
9 of oleïnezuur is afkomstig van een extra virgin 
olijfolie (Oliveheart®). Vitamine E draagt bij tot de 
bescherming van de cellen tegen vrije radicalen. 

Gebruik: 1 à 2 capsules per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 capsules 

Visolie (EPA 114 mg, DHA 240 mg) 608 mg
Krill olie 250 mg
(> 70% omega-3 phospholipids 30-40 mg EPA – 14-19 mg DHA)
Olie van Borago officinalis (40% GLA) 350 mg
Olie van Hippophae rhamnoides (25% PA) 280 mg
Olie van Punica granatum (65-85% punicic acid) 100 mg
Olie van Olea europaea (Oliveheart®; 56-85% oleic acid) 50 mg
Vitamine E (250%*) 30 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

IQ Balance  
DAY & NIGHT

3 Ondersteunt het geheugen 
en de concentratie

3 Ondersteunt de fysieke en 
mentale prestaties

3 Draagt bij tot de verminde-
ring van de vermoeidheid

3	Draagt bij tot de relaxatie 
en de goede nachtrust

3	Met natuurlijke L-theanine 
uit groene thee !

Voedingssupplement

Physalis IQ Balance DAY / Physalis IQ Balance 
NIGHT.

Gebruik: DAY: 1 tablet ’s morgens en 1 tablet ’s 
middags bij de maaltijd met wat water. NIGHT: 1 
tablet ’s avonds bij de maaltijd en 1 tablet 1 uur voor 
het slapen gaan. 

Samenstelling per 2 tabletten 

Ginkgo biloba extr.  90 mg
(24% flavone glycosides, 6% terpene lactones) 
Bacopa monnieri extr. (Bacognize®; 6% bacopa glycosides) 300 mg
Withania somnifera extr. 300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0.1% withaferin)
Melissa officinalis extr. (Cyracos®; 7-15% rosmarinic acid) 300 mg 
Lepidium meyenii extr. (4/1) 250 mg 
Zink (100%*) 10 mg
Magnesium (15%*) 56,25 mg
Vitamine B1 (100%*) 1,1 mg 
Vitamine B2 (343%*) 4,8 mg
Vitamine B3 (100%*) 16 mg
Vitamine B5 (100%*) 6 mg
Vitamine B6 (100%*) 1,4 mg
Vitamine B12 (100%*) 2,5 µg
Vitamine C (100%*) 80 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Samenstelling per 2 tabletten

Camellia sinensis extr. (20% L-theanine) 550 mg
Citrus sinensis extr. (Serenzo™; >20% limonene) 500 mg
Melissa officinalis extr. (Cyracos®; 7-15% rosmarinic acid)  300 mg

Cyracos® is a trademark of Naturex S.A. / Serenzo™ is a trademark of Nexira
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ACE selenium
3 Vitamines C, E, selenium 

en zink dragen bij tot de 
bescherming van de cellen 
tegen vrije radicalen

3 Vitamine C draagt bij tot de 
vermindering van vermoeidheid

3 Vitamines A, C, selenium 
en zink dragen bij tot de 
normale werking van het 
immuunsysteem

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten

Oxidatieve stress is een teveel aan vrije radicalen, 
ontstaan door chemische reacties in het lichaam 
of externe factoren (onevenwichtige voeding, ro-
ken, teveel zon). Physalis ACE selenium voorziet 
het lichaam van vitamine C en E, selenium en 
zink, vitamines en mineralen die bijdragen tot de 
bescherming van de cellen tegen vrije radicalen. 
Vitamine C, in de vorm van Ester-C®, een gepaten-
teerde zuurvrije vorm die goed opneembaar is en 
lang actief blijft, draagt bij tot de vermindering van 
vermoeidheid. Vitamine A (uit natuurlijk bèta-caro-
teen), draagt net als vitamine C, zink en selenium 
bij tot de normale werking van het immuunsys-
teem. Bevat tot slot bioactieve SOD afgeleid van 
een unieke Franse soort meloen (SOD B Primo-An-
tioxidant®, 140 IU).

Gebruik: 1 à 2 tabletten per dag. Te nemen ’s mor-
gens en / of ’s middags bij de maaltijd met wat 
water.

Samenstelling per 2 tabletten

Vitamine A (150%*) (β-caroteen) 1200 µg
Vitamine C (Ester-C®) (313%*) 250 mg
Vitamine E (325%*) 39 mg
Selenium (182%*) 100 µg
Zink (150%*) 15 mg
Chroom (100%*) 40 µg
SOD B Primo-Antioxidant® (Cucumis melo conc. (5000 IU/g)) 28 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.) / PRIMO-ANTIOXIDANT® is a trademark 
of BIONOV.

Ashwagandha forte
3	Ondersteunt de lichamelijke 

en geestelijke prestaties
3	Draagt bij tot meer energie 

en vitaliteit 
3	Optimaliseert de 

concentratie en alertheid
3	Draagt bij tot een goede, 

gezonde nachtrust
3	Ondersteunt bij stress en 

spanningen

Voedingssupplement met planten

Physalis Ashwagandha forte bio bevat een premi-
um ashwagandha- of Indiase ginsengextract; KSM-
66®. Meer dan een decennium onderzoek resul-
teerde in een ashwagandha-extract met een hoge 
standaardisatie op withanolides (>5%), maar met 
behoud van de verhoudingen die in de natuur wor-
den teruggevonden. Het is ’s werelds meest bestu-
deerde en veiligste breedspectrum ashwagandha- 
extract. De Ashwagandha-wortel ondersteunt ener-
zijds de lichamelijke en geestelijke prestaties, 
draagt bij tot meer energie en vitaliteit en opti-
maliseert de concentratie en alertheid. Anderzijds 
bevordert het een goede, gezonde nachtrust en 
ondersteunt bij stress en spanningen.

Gebruik: 1 tablet per dag. Te nemen bij de maaltijd 
met wat water.

Samenstelling per tablet

Withania somnifera extr. bio 600 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0.1% withaferine)

IQ Balance DAY
3	Ondersteunt het geheugen 

en de concentratie
3	Ondersteunt de fysieke en 

mentale prestaties
3	Draagt bij tot de verminde-

ring van de vermoeidheid

Voedingssupplement

Tijdens een blokperiode stelt men hoge eisen aan het 
concentratievermogen en het geheugen. Physalis IQ 
Balance DAY bevat extract van twee traditionele Ayur-
vedische planten, bacopa (Brahmi) en Indiase gin-
seng (KSM-66 Ashwagandha®), die beiden helpen bij 
stress-situaties. Bacopa ondersteunt, net zoals Gink-
go biloba en zink, het geheugen en de concentratie. 
Ashwagandha en maca ondersteunen de mentale 
prestaties en het uithoudingsvermogen. De toege-
voegde B-vitamines bevorderen het behoud van een 
gezond zenuwstelsel en vitamine C en magnesium 
dragen bij tot de vermindering van vermoeidheid.

Kan gebruikt worden in combinatie met Physalis IQ 
Balance NIGHT.

Gebruik: 1 tablet ’s morgens en 1 tablet ’s mid-
dags. Te nemen bij de maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 tabletten 

Ginkgo biloba extr. (24% flavone glycosides, 6% terpene lactones) 90 mg
Bacopa monnieri extr. (Bacognize®; 6% bacopa glycosides) 300 mg
Withania somnifera extr. 300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0.1% withaferin)
Melissa officinalis extr. (Cyracos®; 7-15% rosmarinic acid) 300 mg 
Lepidium meyenii extr. (4/1) 250 mg 
Zink (100%*) 10 mg
Magnesium (15%*) 56,25 mg
Vitamine B1 (100%*) 1,1 mg 
Vitamine B2 (343%*) 4,8 mg
Vitamine B3 (100%*) 16 mg
Vitamine B5 (100%*) 6 mg
Vitamine B6 (100%*) 1,4 mg
Vitamine B12 (100%*) 2,5 µg
Vitamine C (100%*) 80 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Ginseng forte
3	Ginseng, eleutherococcus en 

ashwagandha ondersteunen 
de lichamelijke en geestelij-
ke prestaties

3	Maca draagt bij tot de vitali-
teit en de fysieke en mentale 
uithouding

3	Vitamine C draagt bij tot ver-
mindering van vermoeidheid

Voedingssupplement met planten

Physalis Ginseng forte bio is een sterk complex 
van alle bestaande soorten ginseng. Het bevat 
extracten van Panax ginseng (Koreaanse ginseng), 
eleutherococcus (Siberische ginseng), KSM-66 
Ashwagandha® (Indiase ginseng) en maca (Pe-
ruviaanse ginseng). Koreaanse, Siberische en 
Indiase ginseng ondersteunen de lichamelijke 
en geestelijke prestaties, vooral tijdens drukke, 
stresserende periodes. De actieve bestanddelen 
uit maca dragen bij tot het fysieke en mentale 
uithoudingsvermogen, de energie en vitaliteit. 
Acerola (West-Indische kers) is van nature erg 
rijk aan vitamine C. Vitamine C draagt bij tot de 
vermindering van vermoeidheid. Aangevuld met 
TetraSOD®, of gevriesdroogde Tetraselmis chuii alg, 
geproduceerd via een gepatenteerde technologie 
die resulteert in een hoge S.O.D. activiteit (> 30 
000 IU/g). 

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 tabletten

Panax ginseng extr. bio 300 mg
(Biopanax™; ginsenosides 4-8% (HPLC))
Withania somnifera extr. bio 300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0,1% withaferin)
Eleutherococcus senticosus extr. bio 200 mg
Lepidium meyenii extr. bio (5-11/1) 200 mg
Vitamine C (156,3%) (Malpighia glabra extr. bio) 125 mg
TetraSOD® (Tetraselmis chuii) (> 30 000 IU/g) 4,67 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Maca forte
3	Ondersteunt de fysieke en 

mentale prestaties
3	Draagt bij tot de fertiliteit 

en de vitaliteit
3	Geconcentreerde actieve 

blend

Voedingssupplement met planten

Physalis Maca forte bio bevat MaQaBoost®, een 
unieke en geconcentreerde blend met 100% 
biologische maca-extracten. Peruviaanse maca 
(Lepidium meyenii) is een zeer resistente plant 
die groeit op grote hoogte (> 4000 m) in het Andes-
gebergte. Al meer dan 2000 jaar wordt maca, ook 
wel Peruviaanse ginseng genoemd, gebruikt door 
de lokale bevolking vanwege zijn ondersteunende 
werking bij fysieke en mentale prestaties. Het 
draagt daarnaast bij tot het uithoudingsvermogen 
en de algemene veerkracht, de fertiliteit en de 
vitaliteit. 1 dagdosis is goed voor maar liefst 26 g 
verse macawortel.

Gebruik: 1 à 2 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 tabletten

Lepidium meyenii extr. Bio (MaQaBoost®) 1300 mg
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Multivit Actif 50+
3 Vitamine C, ijzer, magne-

sium en ginseng dragen 
bij tot de vermindering van 
vermoeidheid

3 Ginkgo ondersteunt 
de concentratie en het 
geheugen

3 Vitamines D en K dragen 
bij tot het behoud van nor-
male botten

Voedingssupplement

Physalis Multivit Actif 50+, een compleet supplement 
ontwikkeld voor de actieve 50-plusser. Het bevat alle 
B-vitamines en jodium die een normaal energiemeta-
bolisme ondersteunen, zoals ook de actieve bestand-
delen uit Koreaanse ginseng. IJzer draagt net als mag-
nesium bij tot de vermindering van de vermoeidheid. 
Vitamine E, mangaan, selenium en zink ondersteunen 
de bescherming van de cellen tegen vrije radicalen. 
IJzer, zink en jood dragen bij tot een normale cognitie-
ve functie. Aanvullend ondersteunt Ginkgo biloba het 
geheugen, de concentratie en de doorbloeding (van 
de hersenen). Vitamine D, K, mangaan en zink dragen 
bij tot het behoud van gezonde botten. Physalis Multivit 
Actif 50+ bevat ijzer, magnesium en zink onder de vorm 
van chelaten met een optimale biobeschikbaarheid. 
Met natuurlijk bèta-caroteen (pro-vitamine A), luteïne, 
lycopeen en co-enzym Q10!

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water. 

Samenstelling per 2 tabletten

Vitamine A (100%*) 800 µg
(β-caroteen)
Biotine (300%*)  150 µg
Chroom (100%*) 40µg
Foliumzuur (200%*) 400 µg
Ijzer (100%*) 14 mg
Jood (100%*) 150 µg
Magnesium (20%*)  75 mg
Mangaan (25%*) 0,5 mg
Molybdeen (100%*) 50 µg
Selenium (125%*) 69 µg
Vitamine B1 (300%*) 3,3 mg
Vitamine B2 (300%*) 4,2 mg
Vitamine B3 (100%*) 16 mg 
Vitamine B5 (100%*) 6 mg
Vitamine B6 (300%*) 4,2 mg

Vitamine B12 (120%*) 3 µg
(MecobalActive®; methylcobalamine)
Vitamine C (100%*) 80 mg
Vitamine D3 (500%*) 25 µg
Vitamine E (100%*) 12 mg
Zink (100%*) 10 mg
Vitamine K2 (30%*) 22,5 µg
Panax ginseng extr. 100 mg
(ginsenosides 4-8% (HPLC))
Ginkgo biloba extr. 80 mg
(24% flavone glycosides, 
6% terpene lactones)
Luteïne 4 mg
Lycopeen 5 mg
Co-enzym Q10 30 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.) / MECOBALACTIVE® is a trademark of 
HEALTHTECH BIO ACTIVES

Multivit A➔Z
3	Vitamines B, C, ijzer, 

magnesium en foliumzuur 
dragen bij tot de vermindering 
van vermoeidheid

3	Vitamines A, C, D, selenium 
en zink dragen bij tot de 
normale werking van het 
immuunsysteem

3	Vitamines C, E, koper en 
mangaan dragen bij tot de 
bescherming van de cellen 
tegen vrije radicalen

Voedingssupplement met nutriënten

Physalis Multivit A➔Z voorziet u van uw optimale 
dagelijkse toevoer van maar liefst 12 vitamines en 
9 mineralen! Physalis Multivit A-Z is een volledig 
en verantwoord supplement dat past in een even-
wichtig voedingspatroon en gezonde levensstijl. 
Het bevat naast alle B-vitamines de vitamines A, C, 
D en E en de belangrijkste mineralen ijzer, koper, 
magnesium en zink onder hun organische en bio-
beschikbare chelaatvorm.

Gebruik: 1 à 2 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water. 

Samenstelling per 2 tabletten

Vitamine A (100%*)  800 µg
(β-caroteen)
Biotine (900%*) 450 µg
Chroom (469%*) 187,5 µg
Foliumzuur (200%*) 400 µg
Ijzer (100%*) 14 mg
Jood (150%*) 225 µg
Koper (165%*) 1,65 mg
Magnesium (20%*) 75 mg
Mangaan (50%*) 1 mg
Molybdeen (450%*) 225 µg
Selenium (191%*) 105 µg

Vitamine B1 (382%*) 4,2 mg
Vitamine B2 (343%*) 4,8 mg
Vitamine B3 (337,5%*) 54 mg
Vitamine B5 (300%*) 18 mg
Vitamine B6 (429%*) 6 mg
Vitamine B12 (120%*) 3 µg
(MecobalActive®; methylcobalamine)
Vitamine C (225%*) 180 mg
Vitamine D3 (500%*) 25 µg
Vitamine E (250%*) 30 mg
Zink (225%*) 22,5 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.) / MECOBALACTIVE® is a trademark of 
HEALTHTECH BIO ACTIVES

Max Energy

3 Ondersteunt de concentratie 
en alertheid en dragen bij tot 
de vitaliteit

3 Draagt bij tot het fysieke en 
mentale uithoudingsvermogen

3 Draagt bij tot de vermindering 
van vermoeidheid

3 Met cafeïne van natuurlijke 
oorsprong!

Voedingssupplement met planten

Physalis Max Energy bio is een krachtig complex 
met kwalitatieve biologische extracten van zowel 
guarana, maté als groene thee die de concentratie 
en alertheid ondersteunen en bijdragen tot meer 
vitaliteit. Dit zijn natuurlijke bronnen van cafeïne/
theïne. Maca en ashwagandha ondersteunen de 
geestelijke en fysieke inspanningen. Het extract 
van acerola of west-indische kers, is gestandaardi-
seerd op 17% natuurlijke vitamine C die bijdraagt 
bij tot de vermindering van vermoeidheid en het 
zenuwstelsel ondersteunt. Aangevuld met Tetra-
SOD®, of gevriesdroogde Tetraselmis chuii alg, 
geproduceerd via een gepatenteerde technologie 
die resulteert in een hoge S.O.D. activiteit (>30 
000 IU/g).

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water. 

Samenstelling per 2 tabletten

Camellia sinensis extr. bio (80% polyphenols, 4-9% caffeine) 500 mg
Paullinia cupana extr. bio (9-11% caffeine) 250 mg
Lepidium meyenii extr. bio (4/1) 250 mg
Ilex paraguariensis extr. bio (2-3% caffeine) 250 mg
Vitamine C (100%*) (Malpighia glabra extr. bio) 80 mg
Withania somnifera extr. bio 300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0,1% withaferine) 
TetraSOD® (Tetraselmis chuii; 30 000 IU SOD/g) 4,67 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Magnesium  
+ vit. C

3	Draagt bij tot vermindering 
van vermoeidheid 

3	Ondersteunt de werking van 
het zenuwstelsel 

3	Magnesium draagt bij tot 
normale werking van de 
spieren

3	Vitamine C draagt bij tot de 
normale werking van het 
immuunsysteem

Voedingssupplement met nutriënten

Magnesium is een uiterst belangrijk mineraal voor 
ons lichaam. Het is een onmisbare schakel in tal-
loze fysiologische processen. In perioden waarin 
we veel van ons lichaam eisen neemt de behoefte 
aan magnesium toe! Physalis Magnesium + vit. C 
draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid 
en ondersteunt de werking van het zenuwstelsel. 
Magnesium draagt bij tot de normale werking van 
de spieren en vitamine C draagt bij tot de normale 
werking van het immuunsysteem. Physalis Magne-
sium + vit. C bevat magnesiumchelaat, een organi-
sche vorm die zeer goed opneembaar is. Dit in te-
genstelling tot de meeste magnesiumzouten (o.a. 
magnesiumoxide), die slecht opneembaar zijn!

Gebruik: 1 à 2 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met water.

Samenstelling per 2 tabletten

Magnesium (80%*) 300 mg
Vitamine C (225%*)  180 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)
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physalis
Natural cold care

30 jaar ervaring in de ontwikkeling van hoogwaar-
dige, natuurlijke en doeltreffende voedingssup-
plementen hebben geleid tot de creatie van het 
Physalis natural cold care gamma.

Deze producten houden de weerstand van u en uw 
gezin het ganse jaar door op peil. Ze zorgen er voor 
dat u minder vatbaar bent voor winterkwalen of hel-
pen u deze te bestrijden.

Ons wintergamma ‘natural cold care’  
bestaat uit twee categorieën producten: 

3 Echinacea forte, producten om uw  
weerstand te verhogen en winterkwalen  
te voorkomen.

3 Eucalyforce®, specifieke producten  
om vervelende winterkwalen te bestrijden. 

Te gebruiken onder de vorm van siropen, tabletten, 
sprays of druppels, volgens behoefte of persoon-
lijke voorkeur.

Physalis natural cold care,  
100% NATUURLIJKE aanpak,  

wetenschappelijk onderbouwd

Q10 forte
3 Vitamine C draagt bij tot 

de vermindering van ver-
moeidheid en ondersteunt 
het immuunsysteem

3 Vitamine C en E dragen bij 
tot de bescherming van de 
cellen tegen vrije radicalen

3 100% trans en biobeschik-
baar

3 Natuurlijk gefermenteerd

Voedingssupplement met nutriënten

Physalis Q10 forte bevat natuurlijk gefermenteerd 
co-enzym Q10, een bestanddeel van de mitochon-
driën van alle menselijke cellen. De mitochondri-
en zijn de energiecentrales van ons lichaam en 
naarmate we ouder worden daalt de hoeveelheid 
co-enzym Q10 in de cellen. Bevat vitamine C en E 
die bijdragen tot de bescherming van de cellen 
tegen vrije radicalen. Vitamine C draagt daarnaast 
ook bij tot de vermindering van vermoeidheid en 
ondersteunt het immuunsysteem. 

Gebruik: 1 capsule per dag. Te nemen bij de maal-
tijd met wat water. 

Samenstelling per capsule

Co-enzym Q10 (ubiquinon) 100 mg 
Vitamine E (250%*) 30 mg
Vitamine C (50%*) 40 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Zinc forte
3	Normale werking van het 

immuunsysteem
3	Behoud van gezonde huid, 

haar, nagels en botten en 
bescherming van de cellen

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten

Physalis Zinc forte is een hoogwaardig complex 
met zink, koper en vitamine B6 in hun best bio-
beschikbare vorm, die bijdragen tot de normale 
werking van het immuunsysteem. Zink draagt 
daarnaast ook bij tot het behoud van gezonde 
huid, haar, nagels en botten en tot de bescher-
ming van de cellen tegen oxidatieve stress. Bevat 
het bestudeerd en ultrazuiver Maritech® Fucus 
vesiculosus extract, rijk aan fucoïdan uit duurzaam 
geoogst blaaswier.

Gebruik: 1 tablet per dag. Te nemen bij de maaltijd 
met wat water. 

Samenstelling per tablet

Fucus vesiculosus extr. (Maritech®; > 85% fucoidan) 50 mg
Vitamine B6 (pyridoxal 5’-fosfaat) (429%*) 6 mg 
Koper (100%*) 1 mg
Zink (225%*) 22,5 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)
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Echinacea forte
3 Echinacea ondersteunt de 

natuurlijke weerstand en 
het comfort van de boven-
ste luchtwegen

3 Vitamine C, D3, selenium 
en zink dragen bij tot de 
normale werking van het 
immuunsysteem

3 (1,3)-(1,6)-β-D-glucanen 
(100% Saccharomyces ce-
revisiae)

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten

Onze natuurlijke weerstand krijgt het dagelijks hard 
te verduren door tijdelijke stress, slechte weersom-
standigheden, periodes van vermoeidheid, aller-
hande externe factoren… Physalis Echinacea for-
te is een sterk en compleet complex van 2 planten, 
aangevuld met vitamine C, D3, selenium en zink 
die bijdragen tot het immuunsysteem. Bevat rode 
zonnehoed die de natuurlijke afweer ondersteunt 
en bijdraagt tot het comfort van de bovenste 
luchtwegen. Bevat (1,3)-(1,6)-β-D-glucanen (Yes-
timun®; 100% Saccharomyces cerevisiae) met 
een klinisch bewezen effect, en een extract van de 
cistusroos met polyfenolen!

Gebruik: 1 à 2 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water.

Samenstelling per 2 tabletten

Echinacea purpurea (herb) extr. 200 mg
(> 2,4% β-1,2-D-fructofuranosides)
Saccharomyces cerevisiae extr.  500 mg
(Yestimun®; 80-90% (1,3)-(1,6)-β-D-glucans)
Cistus incanus extr. (20% polyphenols) 200 mg
Selenium (191%*) 105 µg
Vitamine C (225%*) 180 mg
Vitamine D3 (500%*) 25 µg
Zink (100%*) 10 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)
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Slijmvliezen en trilharen ter 
hoogte van de luchtwegen 
voorkomen dat ziektekiemen 
ons lichaam binnendringen

Niet specifi eke 
weerstand
Aangeboren weerstand, zeer 
belangrijk bij eerste contact. 
Werkt snel en onafhankelijk 
van het soort indringer.

Verkoudheid - Lopende neus? Kriebelende keel? Verstopte  luchtwegen?

Specifi eke weerstand
Verworven weerstand, een 
specifi eke bescherming na 
een eerste contact. Vanaf 2e 
contact snelle reactie.

Bio siroop

Biokruideninfusie

Bio essential mixBio keelsprayNeussprayBio siroop Siroop suikervrij

Bio Royal Jelly

Bio tabletten

Bio tablettenTabletten

Bio pastilles

Bio plantendruppels

Bio kruideninfusie Keelpastilles Bio pastilles Bio Herbal synergy

Bio Herbal synergy
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Echinacea forte
Biokruideninfusie

3	Rode zonnehoed, hibis-
cus, rozenbottel en vlier-
bloesem ondersteunen de 
natuurlijke weerstand en 
dragen bij tot de natuurlij-
ke bescherming

Biokruideninfusie

Tijdelijke vermoeidheid, kortstondige stress, regen, 
wind, koude,… bepaalde omstandigheden on-
dermijnen onze natuurlijke weerstand. Physalis 
Echinacea forte biokruideninfusie bevat rode 
zonnehoed, hibiscus, rozenbottel en vlierbloesem 
die de natuurlijke weerstand ondersteunen en 
bijdragen tot de natuurlijke bescherming. Zacht 
en aangenaam van smaak, heerlijk op een koude 
winteravond, met of zonder honing. 
Zorg voor voldoende rust, ontspanning en slaap, gezon-
de voeding en voldoende beweging in de frisse lucht.

Gebruik: kokend water over het builtje gieten en 5 
minuten laten trekken. Tot 3 tassen per dag.

Ingrediënten: rode zonnehoed*, cistusroos*, hibiscus*, hondsroos (rozenbot-
tel)*, vlierbloesem*, zoethout*. *biologische teelt
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Echinacea forte
Bio siroop

3 Natuurlijke weerstand
3 Comfort van de bovenste 

luchtwegen
3 + Vlier (bessen en bloe-

sems)  + cistusroos

Voedingssupplement met planten

Tijdelijke vermoeidheid, kortstondige stress, regen, 
wind, koude,… bepaalde omstandigheden on-
dermijnen onze natuurlijke weerstand. Physalis 
Echinacea forte bio siroop bevat rode zonnehoed 
die de natuurlijke weerstand ondersteunt. Vlier 
(bessen en bloesems) draagt bij tot het comfort 
van de bovenste luchtwegen. Bevat een extract 
van cistusroos. 
Zorg voor voldoende rust, ontspanning en slaap, gezon-
de voeding en voldoende beweging in de frisse lucht.

Gebruik: volwassenen: 2 x 15 ml per dag. Kinderen 
vanaf 6 jaar: 2 x 5 ml per dag. Goed schudden voor 
gebruik.

Ingrediënten: tarwesiroop*, rode zonnehoed (bloeiend bovengronds deel) 
sap* (16%), cistusroos hydroalcoholisch extract* (15%), vlierbessen* 
(11,1%), vlierbloesems* (5,5%), geconcentreerd citroensap*, rode zonne-
hoed (wortel) hydroalcoholisch extract* (4%). *biologische teelt

Echinacea + Propolis
Bio plantendruppels

3	Ondersteunt de  
natuurlijke weerstand

3	Ondersteunt de 
bovenste  luchtwegen

3	100% puur en natuurlijk

Voedingssupplement

Onze natuurlijke weerstand krijgt het dagelijks 
hard te verduren door tijdelijke stress, slechte 
weersomstandigheden, vermoeidheid, externe 
factoren… Physalis Echinacea + Propolis bio 
plantendruppels bevat echinacea die de natuur-
lijke weerstand en het comfort van de bovenste 
luchtwegen ondersteunt. Propolis is een wasach-
tige substantie die de bijen aanmaken uit het hars 
van verschillende knoppen van bomen.

Physalis hydroalcoholische extracten worden 
uitsluitend gemaakt van verse planten van biolo-
gische teelt. Ze zijn een geconcentreerde en pure 
bron van actieve bestanddelen en bevatten verder 
geen toegevoegde stoffen. 

Gebruik: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 
x 30 druppels per dag. Kinderen vanaf 6 jaar: 3 x 15 
druppels per dag. Te nemen met wat water. Goed 
schudden voor gebruik. 

Ingrediënten: propolis hydroalcoholisch extract* (50%), rode zonnehoed 
(bloeiend bovengronds deel) sap* (32%), rode zonnehoed (wortel) hydroal-
coholisch extract* (8%), rode zonnebloem (wortel) hydroalcoholisch extract* 
(10%). *biologische teelt

Echinacea forte
Bio plantendruppels

3	Ondersteunt de  
natuurlijke weerstand

3	Ondersteunt de  
bovenste luchtwegen

3	36% wortel, 64% 
bovengrondse delen

3	100% puur, natuurlijk  
en ongefilterd

Voedingssupplement met planten

Physalis Echinacea forte bio plantendruppels is 
een compleet en extra sterk complex dat de na-
tuurlijke weerstand ondersteunt. Vermoeidheid, 
stress, regen, wind, koude,… bepaalde omstan-
digheden ondermijnen onze natuurlijke weerstand. 
Rode zonnehoed en -bloem ondersteunen ons 
afweersysteem en geven ons natuurlijke bescher-
ming.

Physalis hydroalcoholische extracten worden 
uitsluitend gemaakt van verse planten van biolo-
gische teelt. Ze zijn een geconcentreerde en pure 
bron van actieve bestanddelen en bevatten verder 
geen toegevoegde stoffen. 

Gebruik: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 
x 30 druppels per dag. Kinderen vanaf 6 jaar: 3 x 15 
druppels per dag. Te nemen met wat water. Goed 
schudden voor gebruik. 

Ingrediënten: rode zonnehoed (bloeiend bovengronds deel) sap* 64%, rode 
zonnehoed (wortel) hydroalcoholisch extract* 16%, rode zonnebloem (wor-
tel) hydroalcoholisch extract* 20%. *biologische teelt

Eucalyforce®

Keelpastilles

3	Verzacht en kalmeert keel 
en luchtwegen

3	Ondersteunt de natuurlijke 
weerstand en het comfort 
van de bovenste luchtwegen

3	Vitamine C draagt bij tot de 
normale werking van het 
immuunsysteem

3	Met propolis

Voedingssupplement  
met planten en nutriënten

Physalis Eucalyforce® keelpastilles hebben een 
verzachtende invloed op de keel en brengen deze 
tot rust. De extracten van vlier, rode zonnehoed, 
echte heemst, echt tijm en eucalyptus ondersteu-
nen de natuurlijke weerstand en het comfort van 
de bovenste luchtwegen. Vitamine C draagt bij tot 
de normale werking van het immuunsysteem. Be-
vat extract van de cistusroos en van propolis!

Gebruik: 1 tot 3 maal per dag 1 pastille in de 
mond laten smelten.

Samenstelling per 3 pastilles

Cistus x incanus extr. (20% polyphenols) 200 mg
Sambucus nigra extr. (13% anthocyanins) 180 mg
Echinacea purpurea extr. ( >2,4% β-1,2-D-fructofuranosides) 150 mg
Althaea officinalis extr.  150 mg
Thymus vulgaris extr. (2-3% thymol) 90 mg
Propolis extr.  150 mg
Pelargonium sidoides extr. (0,3 % umckalin) 90 mg
Eucalyptus globulus EO 15 mg
Vitamine C (225%*)  180 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)
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Eucalyforce®

Siroop suikervrij

3	Suikervrij
3 Eucalyptus, tijm, den, 

munt en pelargonium 
sidoides ondersteunen  
de bovenste luchtwegen

3 + propolis

Voedingssupplement met planten

Koude, wind, regen, luchtvervuiling,… de luchtwe-
gen krijgen dikwijls heel wat te verduren. Physalis 
Eucalyforce® siroop bevat een combinatie van 
plantenextracten (tijm, pelargonium sidoides) en 
essentiële oliën (eucalyptus, munt, den en tijm) 
die de bovenste luchtwegen ondersteunen. Bevat 
extract van propolis!

Gebruik: volwassenen: 2 à 3 x 15 ml per dag. 
Kinderen vanaf 12 jaar: 3 x 5 ml per dag. Goed 
schudden voor gebruik.

Ingrediënten: zoetstof: maltitolsiroop, echte tijm hydroalcoholisch extract 
(15%), pelargonium sidoides hydroalcoholisch extract (5%), propolis hy-
droalcoholisch extract (2,5%), grove den essentiële olie, eucalyptus radiata 
essentiële olie (0,045%), rode tijm essentiële olie (0,023%), eucalyptus 
essentiële olie (0,023%), pepermunt essentiële olie (0,023%).

Eucalyforce®

Bio siroop

3 Eucalyptus, tijm, den, 
munt en pelargonium 
sidoides ondersteunen de 
bovenste luchtwegen

3 + propolis

Voedingssupplement met planten

Koude, wind, regen, luchtvervuiling,… de luchtwe-
gen krijgen dikwijls heel wat te verduren. Physalis 
Eucalyforce® siroop bio bevat een combinatie van 
plantenextracten (tijm, pelargonium sidoides) en 
essentiële oliën (eucalyptus, munt, den en tijm) 
die de bovenste luchtwegen ondersteunen. Bevat 
extract van propolis!

Gebruik: volwassenen: 2 à 3 x 15 ml per dag. 
Kinderen vanaf 12 jaar: 3 x 5 ml per dag. Goed 
schudden voor gebruik.

Ingrediënten: tarwesiroop*, echte tijm hydroalcoholisch extract* (15%), 
pelargonium sidoides hydroalcoholisch extract* (5%), propolis hydroalcoho-
lisch extract* (2,5%), grove den essentiële olie*, eucalyptus radiata essentië-
le olie* (0,045%), rode tijm essentiële olie* (0,023%), eucalyptus essentiële 
olie* (0,023%), pepermunt essentiële olie* (0,023%). *biologische teelt

Eucalyforce®

Biokruideninfusie

3 Eucalyptus en echte 
heemst dragen bij tot een 
comfortabele ademhaling

3 Tijm ondersteunt de na-
tuurlijke weerstand

Biokruideninfusie

Koude, wind, regen, luchtvervuiling,… de luchtwe-
gen krijgen dikwijls heel wat te verduren. Physalis 
Eucalyforce® biokruideninfusie bevat eucalyptus 
en echte heemst die bijdragen tot een comforta-
bele ademhaling en tijm die de natuurlijke weer-
stand ondersteunt. Heerlijk op een koude winter-
avond, met of zonder honing.

Gebruik: kokend water over het builtje gieten en 5 
minuten laten trekken. Tot 3 tassen per dag.

Ingrediënten: echte heemst*, eucalyptus*, zoethout*, venkel*, echte tijm*, 
zomerlinde*, malrove*. *biologische teelt

Eucalyforce®

Bio keelspray

3 Verzacht en kalmeert  
de gevoelige keel

3 Tijm - cistusroos -  
pelargonium sidoides -   
echinacea 
+ propolis

Voedingssupplement met planten

Physalis Eucalyforce® keelspray bio is een 100% 
natuurlijke spray op basis van propolis, planten -
- extracten en essentiële oliën. Tijm, pelargonium 
sidoides, echinacea, eucalyptus en munt hebben 
een verzachtende invloed op de luchtwegen en 
verzachten de keel.

Gebruik: 2 verstuivingen in de keel, maximum 6 
maal per dag

Ingrediënten: glycerine, tarwesiroop*, alcohol*, echte tijm extract* (10%), 
smalle weegbree extract*, pelargonium sidoides extract* (5%), cistusroos 
extract* (5%), propolis extract*, rode zonnehoed extract* (3,75%), rode zon-
nebloem extract* (1,25%), eucalyptus essentiële olie* (0,25%), pepermunt 
essentiële olie*, rozemarijn essentiële olie*. *biologische teelt 
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Eucalyforce®

Neusspray

3 Reinigt en zuivert
3 Vrij ademen

Neusspray

Physalis Eucalyforce® neusspray op basis van 
zeewater bevochtigt op een natuurlijke wijze de 
slijmvliezen en reinigt en spoelt de neusholtes. 
Bevat plantenextracten (tijm, geranium, cistusroos, 
echinacea, chamomilla) en essentiële olie van eu-
calyptus die de neus vrijmaken, waardoor ademen 
terug makkelijker wordt.

Gebruik: 2 verstuivingen in elk neusgat, 3 à 4 maal 
per dag.

Ingrediënten: aqua, aqua marina, Thymus vulgaris, Pelargonium sidoides, 
Cistus x incanus, Echinacea purpurea, Eucalyptus globulus, Eucalyptus ra-
diata, Chamomilla recutita, Echinacea angustifolia, Melaleuca leucadendron, 
citric acid, benzalkonium chloride.

Eucalyforce®

Bio essential mix

3 Vrij ademen
3 12 essentiële oliën
3 Oraal, massage, bad,  

sauna, verstuiven,...

Essentiële oliën

Ontdek de kracht en de weldaden van natuurlijke 
essentiële oliën. Ze verzachten en kalmeren keel 
en luchtwegen en maken de neus vrij, waardoor 
ademen terug makkelijker wordt.

Gebruik: oraal: 2 x per dag 1 à 2 druppels. Te 
nemen verdund in een lepel honing of in een kop 
thee. Huid: massage, bad: 5 à 10 druppels per 10 
ml plantaardige olie. Nooit onverdund op de huid 
aanbrengen. Contact met ogen en slijmvliezen ver-
mijden. Verstuiven: 5 à 10 druppels in functie van 
uw smaak of van de grootte van de kamer. 

Ingrediënten: essentiële oliën: eucalyptus globulus* (54%), eucalyptus ra-
diata*, akkermunt*, eucalyptus smithi*, ravintsara*, pepermunt*, rozemarijn*, 
grove den*, laurier*, lavendelsalie*, groene munt*, oregano*. *biologische 
teelt

Echinacea forte
Bio pastilles

3	Weerstand

Bio pastilles

Ingrediënten: geleermiddel: arabische gom*, suiker*, glucosestroop*, rode 
zonnehoed bovengrondse delen sap*(3%), acerola-extract*(2%), rode zon-
nebloem wortelextract*(1%), rode zonnehoed wortelextract*(1%), natuurlijk 
aroma*, losmiddel: carnaubawas*. *biologische teelt

Eucalyforce®

Bio pastilles

3	Ademhaling

Bio pastilles

Ingrediënten: geleermiddel: arabische gom*, suiker*, glucosesiroop*, 
menthol*(0,5%), essentiële olië: eucalyptus globulus*(0,32%), spinaziepoe-
der*, essentiële oliën: eucalyptus radiata*, eucalyptus smithii*, akkermunt*, 
ravintsara* (0,03%), rozemarijn*, pepermunt*, grove den*, laurier*, lavendel-
salie*, groene munt*, oregano*; losmiddel: carnaubawas*. *biologische teelt

Bronchiplex
Herbal synergy

3	Keel - luchtwegen
3 Phyto + gemmo + 

aroma

Voedingssupplement

Een loopneus, onbedwingbare hoestbuien of een 
continu vermoeid gevoel? Ons lichaam krijgt jaar-
lijks wel wat winterkwaaltjes te verduren. Moeder 
natuur herbergt enkele natuurlijke hulpmiddeltjes 
die het vervelendste kwaaltje kunnen helpen voor-
komen of verzachten. Physalis Bronchiplex bio 
bevat eucalyptus, echte tijm, echte heemst, grove 
den, vlier en wollige sneeuwbal die een verzach-
tende invloed hebben op de keel en de lucht-
wegen en helpen om vrijer te ademen. Zwarte 
els, pepermunt en rozemarijn ondersteunen onze 
natuurlijke weerstand. 

Gebruik: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 
2 tot 3 x 20 - 30 druppels per dag. Te nemen met 
wat water.

Ingrediënten: hydroalcoholische extracten van eucalyptus globulus* 
(15,8%), echte tijm* (15,8%), echte heemst* (15,8%), grove den* (15,8%) 
en vlier* (15,8%), hydroalcoholische glycerol knopextracten van zwarte els* 
(5%), wollige sneeuwbal* (5%), haagbeuk* (5%) en cassis* (5%), essenti-
ele oliën van eucalyptus radiata* (0,4%), grove den* (0,15%), pepermunt* 
(0,15%), echte tijm* (0,1%), rozemarijn* (0,1%) en ravintsara* (0,1%). 
*biologische teelt
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Propolis forte

3	Goede werking van het 
immuunsysteem

3	Met koninginnebrij,  
propolis en acerola

Voedingssupplement

Physalis Propolis forte bio is een biologisch 
complex met twee erg waardevolle stoffen uit de 
bijenkorf. Propolis is een wasachtige substantie die 
aangemaakt wordt uit het hars van boomknoppen. 
Koninginnebrij is het exclusief voedsel voor de 
bijenkoningin. De gevriesdroogde koninginnebrij 
in dit complex is goed voor 1500 mg verse konin-
ginnebrij per dag. Daarnaast bevat Propolis forte 
bio ook 100% natuurlijke vitamine C uit acerola 
die bijdraagt bij tot een goede werking van het 
immuunsysteem.

Gebruik: 2 x 1 tablet per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met een groot glas water.

Samenstelling per 2 tabletten

Propolis bio 600 mg 
Koninginnebrij bio 500 mg
Vitamine C (100 %*) (Malpighia glabra extr.) bio 80 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Organic C
3	Ondersteunt het  

immuunsysteem
3 Beschermt de cellen tegen 

vrije radicalen
3	Draagt bij tot de verminde-

ring van de vermoeidheid
3	Betere biobeschikbaarheid 

door matrix met co- 
factoren

Voedingssupplement met planten

Physalis Organic C is een hoogwaardig complex 
van 3 gestandaardiseerde en biologische extrac-
ten. Zowel amla (Indische ganzenbes), camu 
camu en acerola (West-Indische kers) zijn van 
nature erg rijk aan vitamine C. Vitamine C on-
dersteunt het immuunsysteem, draagt bij tot de 
vermindering van vermoeidheid, ondersteunt de 
energiestofwisseling en verhoogt de ijzeropna-
me. Bovendien draagt het bij tot het behoud van 
een gezond zenuwstelsel en beschermt de cellen 
tegen vrije radicalen. Vitamine C komt eveneens 
tussen in de normale collageenvorming voor het 
behoud van een gezonde huid, bloedvaten, bot-
ten, gewrichtskraakbeen, tanden en tandvlees.

Gebruik: 1 à 5 tabletten per dag. Te nemen bij de 
maaltijd met wat water. 

Samenstelling per 5 tabletten

Vitamine C (1250%*) bio 1000 mg
(Malpighia glabra extr., Emblica officinalis extr., Mycriaria dubia extr.)

* % van de Referentie Inname (R.I.)

Royal Jelly forte

3	Met hoogkwalitatieve 
koninginnebrij

Voedingssupplement

Koninginnebrij is het exclusieve voedsel voor de 
bijenkoningin dat afgescheiden wordt door de 
werkbijen. Het draagt bij tot de snelle groei en uit-
zonderlijk lange levensduur van de koningin (tot 5 
jaar). Physalis Royal Jelly forte bio (met biologi-
sche witte wijn en acaciahoning) bevat een hoge 
dosis biologische verse koninginnebrij (1000 mg 
per 10 ml). De koninginnebrij is van uitstekende 
kwaliteit en volledig traceerbaar. Ze wordt zorgvul-
dig geselecteerd en gecollecteerd door gekwalifi-
ceerde imkers om de kwaliteit te garanderen. 

Gebruik: puur of verdund in water/fruitsap inne-
men, ’s ochtends of ‘s middags bij de maaltijd. Te 
gebruiken in kuur van 50 dagen (10 ml per dag of 
1 g zuivere koninginnebrij) of 25 dagen (20 ml per 
dag of 2 g zuivere koninginnebrij) 

Samenstelling per 20 ml

Koninginnebrij bio 2000 mg

Immunplex
Herbal synergy

3	Natuurlijke weerstand
3 Phyto + gemmo + 

aroma

Voedingssupplement

Onze natuurlijke weerstand krijgt het dagelijks hard 
te verduren door tijdelijke stress, slechte weers-
omstandigheden, periodes van vermoeidheid en 
allerhande externe factoren. Wapen je lichaam 
daarom met de middeltjes die de natuur zo slim 
heeft bedacht. Vooral tijdens de wintermaanden 
wanneer onze natuurlijke afweermechanismes 
op de proef worden gesteld. Physalis Immunplex 
bio bevat echinacea, hondsroos, zwarte els, berg-
bonekruid en echte tijm die ons immuunsysteem 
ondersteunen en natuurlijke bescherming bieden. 
Geranium en zwarte populier dragen bij tot het 
comfort van de bovenste luchtwegen. 

Gebruik: 2 tot 3 x 20 - 30 druppels per dag. Te ne-
men met wat water.

Ingrediënten: rode zonnehoed sap* (25,6%), hydroalcoholische extracten 
van hondsroos* (13%), geranium* (13%), cistusroos* (13%), rode zon-
nebloem* (8%) en rode zonnehoed* (6,4%), hydroalcoholische glycerol 
knopextracten van zilverspar* (4%), zwarte populier* (4%), zwarte els* 
(4%), okkernoot* (4%) en cassis* (4%), essentiële oliën van ravintsara* 
(0,5%), citroen* (0,2%), bergbonekruid* (0,2%) en echte tijm* (0,1%). 
*biologische teelt



Slimming
Detox

Haar, huid, nagels
Ogen

Botten
Gewrichten

Urogenitaal
Man, vrouw

Energie
Vitaliteit

Circulatie
Stofwisseling

Spijsvertering
Transit

Stress
Nachtrust

Humeur

Cold care
Weerstand

Zwangerschap
Lactatie
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