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collagen drinks
Coffee - Golden Chai - Matcha - Boost

A healthy outside starts from the inside
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Be good to your skin. 
You’ll wear it every day for the rest of your life.

collagen keto drinks
✓	 Collagen and MCT add a delicious creaminess  

to your beverage

✓	 3-in-1 formula – 5 g collagen type I

ultimate collagen drink
✓	 100% pure collagen formula

✓	 2-in-1 formula – 10 g collagen type I & II

✓	 Widely applicable

COLLAGEN DRINKS — 12 × 10 g

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 ondubbelzinnige en volledige vermelding van elk ingrediënt.



4 5

collagen drinks
Ziet je huid er soms minder glad uit en mist hij zijn natuurlijke uit-
straling? Tijd om de zaak van binnenuit aan te pakken! Physalis keto 
Collagen drinks zijn jouw anti-aging geheim om de zichtbare tekenen 
van het ouder worden te verminderen! Dit gamma bevat heerlijke 
instant koffie, golden chai en Matcha die je een boost geven en 
meebouwen aan een stralende huid. 

Physalis keto Collagen drinks werden verrijkt met 5 g premium type I 
mariene collageenpeptiden (Naticol®) en kokos MCT poeder. 
Collageen is de belangrijkste bouwsteen van ons bindweefsel en dus 
onmisbaar voor een mooie, stevige en gladde huid! MCT’s zijn Medium 
Chain Triglycerides of middellange keten triglyceriden en leveren directe 
energie. Collageen en MCT maken uw favoriete warme of koude drank 
heerlijk romig, zonder een nare bijsmaak en bieden tegelijkertijd tal 
van voordelen. Een win-win!

COLLAGEEN
Collageen is de belangrijkste vezelachtige bouwsteen van het bind-
weefsel. Collageen maakt grofweg 30% van de eiwitten in ons lichaam 
uit. Er bestaan verschillende types, (van type 1 tot 12), maar type 1 is 
het meest voorkomende! Het komt niet alleen voor in de huid, maar 
ook onze beenderen, pezen en ligamenten, haar, nagels en tanden 
bevatten het.

Huidveroudering is een multifactorieel proces. De afname van colla-
geen is een grote beslissende factor. Dit is een proces die reeds begint 
vanaf het 25ste levensjaar en net daarom is het belangrijk om op tijd te 
beginnen met het aanvullen van de collageenvoorraad. 

Collageenpeptiden

Collageen op zich is moeilijk opneembaar omdat het een vrij grote 
molecule is, maar Physalis gebruikt Naticol® collageenhydrolysaat. Dit 
wil zeggen dat het collageen reeds gesplitst werd in kleinere, gemak-
kelijk opneembare stukken. Het wordt geproduceerd via een uniek 
proces met enzymatische hydrolyse, wat resulteert in een biobeschik-
baar mengsel van korte peptiden die gemakkelijk kunnen ingebouwd 
worden in nieuwe collageenmolecules. De grondstof wordt zorgvuldig 
gekozen, net zoals het enzymmengsel, dit resulteert in een peptiden-
mengsel met een gerichte biologische activiteit. Naticol® is tevens 
een zeer duurzaam product want het wordt gemaakt van vishuiden 
die anders worden weggegooid. Bovendien heeft Naticol® een veilige 
en traceerbare oorsprong. Drie klinische studies hebben aangetoond 
dat dagelijkse consumptie van Naticol® rimpels kan verminderen, 
de hydratatie van de huid kan verbeteren en de elasticiteit van de 
huid kan bevorderen.
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Figuur: de lagen van onze huid en de vermindering van collageen met de leeftijd
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KOKOS MCT
Het premium MCT-poeder in Physalis keto Collagen drinks bevat 
70% MCT olie, op natuurlijke acaciavezels als drager. Het mengsel 
van middellange keten triglyceriden bestaat uit 60% C8 (capryl-
zuur) en 40% C10 (caprinezuur), en wordt uitsluitend verkregen uit 
kokosolie en is dus vrij van palmolie. In tegenstelling tot lange keten 
triglyceriden (LCT) worden middellange keten triglyceriden (MCT) 

niet via de gewone route (lymfe-bloed-lever) opgenomen, maar gaan 
direct via het bloed naar de lever en kunnen zo snel energie leveren 
onder de vorm van ketonen. Ze zorgen voor stapels snelle energie 
zonder insulinepiek en worden amper als vet opgeslagen. Het is dus 
een uitstekende aanvulling op een gezond en energieleverend dieet.

Lymfevaten

CHYLOMICRONEN

LEVER

LICHAAMSWEEFSELS

ENERGIE

Ketonen

Leverpoortader
MCT

LCT



8 9

collagen
COFFEE

✓	 Natuurlijke cafeïne uit koffie draagt bij tot de alertheid 
en concentratie

✓	 100% Arabica koffie

for a keto creamy and beautylicious COFFEE MOMENT

Physalis Collagen keto Coffee is een 3-in-1 instant mix van 
heerlijke volle 100% Arabica koffie, goed opneembare peptiden 
van collageen type I (mariene oorsprong) en kokos MCT poeder 
(middellange keten triglyceriden).

Deze instant koffie bevat een 100% Arabica-blend met koffiebo-
nen uit Zuid-Amerika (Brazilië, Columbia) en Oost-Afrika (Oeganda, 
Tanzania, Ethiopië). 

De koffiebonen worden verwerkt in Europa en onderworpen aan 
de strengste organoleptische- en kwaliteitscontrole.

Net zoals een echte kop zwarte koffie bevat deze Collagen 
Coffee geen suiker. Het is een heerlijke koffie met body, extra 
bouwstenen voor uw huid én met een lekker romig laagje!

Gemiddelde voedingswaarde Per 100 g Bereiding

Energetische waarde  1880 kJ
 448 kcal

Vetten
waarvan verzadigde vetzuren

 19 g 
 19 g

Koolhydraten
waarvan suikers

 10 g
 < 0,5 g

Eiwitten  58 g

Zout  0,33 g

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

150 ML AMANDEL-, SOJA-, OF 
HAVERMELK OF (HEET) WATER

DRINK WARM  
OF IJSKOUD

1 ZAKJE OF VOEG TOE AAN JE 
FAVORIETE SMOOTHIE

GLUTEN FREEDAIRY FREE SUGAR FREEPALEO FRIENDLY KETO FRIENDLY HIGH PROTEIN
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collagen
GOLDEN CHAI

✓	 Kurkuma draagt bij tot de gezondheid van de huid, 
bescherming van de cellen, het zenuwstelsel, de 
spijsvertering, de gewrichten, het immuunsysteem

✓	Gember draagt bij tot meer energie en vitaliteit, 
ondersteunt het immuunsysteem en de spijsvertering

✓	 Kaneel draagt bij tot een stabiele bloedsuikerspiegel 
en de gezondheid van het spijsverteringsstelsel

✓	 Kardemom ondersteunt de spijsvertering  
en het immuunsysteem

✓	 Anijs ondersteunt het intestinaal comfort

for a keto creamy and beautylicious GOLDEN CHAI MOMENT

Physalis Collagen keto Golden Chai is een 3-in-1 instant mix 
van heerlijke chai-kruiden (kurkuma, gember, kaneel, kar-
demom en anijs), goed opneembare peptiden van collageen 
type I (mariene oorsprong) en kokos MCT poeder (middellange 
keten triglyceriden). 

Deze Collagen Golden Chai bevat geen toegevoegde suiker. Het 
is een heerlijke, pure en pittige Golden Chai met extra bouwste-
nen voor uw huid én met een lekker romig laagje!

Gemiddelde voedingswaarde Per 100 g Bereiding

Energetische waarde  1720 kJ
 409 kcal

Vetten
waarvan verzadigde vetzuren

 14 g
 14 g

Koolhydraten
waarvan suikers

 11 g
 < 0,5 g

Eiwitten  55 g

Zout  0,24 g

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

200 ML RIJST-, KOKOS-, OF 
HAVERMELK OF (HEET) WATER

DRINK WARM  
OF IJSKOUD

1 ZAKJE OF VOEG TOE AAN JE 
FAVORIETE SMOOTHIE

GLUTEN FREEDAIRY FREE SUGAR FREEPALEO FRIENDLY KETO FRIENDLY HIGH PROTEIN
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collagen
MATCHA

✓	 Beschermt de huid tegen schadelijke invloeden  
van buitenaf

✓	 Draagt bij tot de bescherming van de cellen tegen  
vrije radicalen

✓	Ondersteunt de algemene vitaliteit

✓	Ondersteunt de circulatie

✓	 Draagt bij tot de vetverbranding, de eliminatie  
van water en de darmwerking

for a keto creamy and beautylicious MATCHA MOMENT

Physalis Collagen keto Matcha is een 3-in-1 instant mix van 
heerlijke Matcha, goed opneembare peptiden van collageen type I 
(mariene oorsprong) en kokos MCT poeder (middellange keten 
triglyceriden).

Matcha is een verfijnd groene thee poeder uit Japan. De 
Matcha voor Physalis wordt exclusief gemaakt van jonge thee-
blaadjes, traditioneel met de hand geplukt, na een overschadu-
wing van 3 weken.

Net zoals een échte Matcha bevat deze Collagen Matcha geen 
suiker. Het is een heerlijke, licht bittere Matcha met extra bouw-
stenen voor uw huid én met een lekker romig laagje!

Gemiddelde voedingswaarde Per 100 g Bereiding

Energetische waarde  1990 kJ
 475 kcal

Vetten
waarvan verzadigde vetzuren

 24 g
 24 g

Koolhydraten
waarvan suikers

 1,7 g
 < 0,5 g

Eiwitten  58 g

Zout  0,24 g

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

150 ML RIJST-, KOKOS-, OF 
HAVERMELK OF (HEET) WATER

DRINK WARM  
OF IJSKOUD

1 ZAKJE OF VOEG TOE AAN JE 
FAVORIETE SMOOTHIE

GLUTEN FREEDAIRY FREE SUGAR FREEPALEO FRIENDLY KETO FRIENDLY HIGH PROTEIN



14 15

collagen
BOOST

✓	 Complete collageen formule – 100% puur type I & II

✓	 2-in-1 formule – 10 g collageen

✓	 Breed toepasbaar

for a beautylicious COLLAGEN BOOST

Voedingssupplement – Samenstelling per zakje Bereiding

Collageen type I (hydrolysaat)  9,96 g

Collageen type II  40 mg

Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. De aanbevolen dosis niet overschrij-
den. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en 
een gezonde levensstijl.

200 ML (PLANTAARDIGE) 
MELK OF FRUITSAP

DRINK WARM  
OF IJSKOUD

1 ZAKJE / DAG OF VOEG TOE AAN JE 
FAVORIETE SMOOTHIE

GLUTEN FREEDAIRY FREE SUGAR FREEPALEO FRIENDLY KETO FRIENDLY HIGH PROTEIN

Dit product werd ontworpen voor iedereen die op zoek is naar de 
ultieme collageen boost. Collageen is de belangrijkste bouwsteen 
van het bindweefsel, dus essentieel voor het behoud van een 
mooie, gladde huid maar ook ook als bouwstof van kraakbeen. 
Collagen Boost bestaat uit twee types collageen, type  I colla-
geenpeptiden (Naticol®) en natief collageen type II (b-2Cool®) en 
werkt op een drieledige, unieke manier. Het zorgt niet alleen voor 
collageenpeptiden die als bouwsteen dienen om collageen aan 
te maken, maar daarnaast zorgen deze peptiden er ook voor dat 

het lichaam zélf meer collageen aanmaakt. Tot slot zal een lage 
dosis natief collageen type II ervoor zorgen dat je lichaam minder 
het eigen collageen type  II afbreekt waardoor je meer van deze 
cruciale bouwstof behoudt. Deze combinatie in Collagen Boost 
zorgt voor een uniek synergetisch effect. Het is dus niet enkel een 
beautyformule die goed is voor de huid. Het zorgt ook voor sterke 
bindweefsels en sterk kraakbeen.
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NL
Siemenslaan 11, B-8020 Oostkamp - Belgium 

www.keypharm.com

Discover our other collagen products
for beauty from within


