
physalis
Bio Herbal synergies
phyto + gemmo + aroma



Elk product heeft een specifieke toepassing en bestaat voor 79% uit vloeibare 
plantenextracten, voor 20% uit gemmo-maceraten en voor 1% uit essentiële oliën. 

Physalis Herbal synergies zijn geconcentreerde bio synergieën van vloeibare 
plantenextracten, gemmo-maceraten en essentiële oliën. Ze zijn een vorm 
van complete fytotherapie die het totum van de actieve bestanddelen van de 

planten bundelt in één hoogactief complex. 
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Vloeibare plantenextracten

Vloeibare plantenextracten (= tincturen) zijn onverdunde, gecon-
centreerde hydroalcoholische extracten met een hoog gehalte 
aan actieve fytonutriënten. Vloeibare plantenextracten worden 
gemaakt van verse planten – tenzij het gebruik van verse planten 
niet mogelijk of wenselijk is – van gecontroleerde biologische tee-
lt. Afhankelijk van het vochtgehalte en van het soort plant wordt 
er ongeveer 5 tot 20% (verse) plant per liter tinctuur gebruikt. De 
fijngemalen planten(delen) worden gedurende ten minste drie 
weken in alcohol en water gemacereerd en dagelijks omgeroerd. 
De combinatie van alcohol en water zorgen voor de extractie van 
heel wat actieve bestanddelen. De alcohol in de oplossing doet 
bovendien dienst als bewaarmiddel, waardoor een stabiel plante-
nextract wordt bekomen. Nadien wordt het maceraat gedecanteerd 
en de resterende plantenmassa uitgeperst. De filtratie zorgt ervoor 
dat men een heldere oplossing bekomt, maar na verloop van tijd 
kan er zich een bezinksel vormen op de bodem van het flesje. Dit 
is een normaal proces dat geen afbreuk doet aan de kwaliteit van 
het product. Pas na een uitgebreide analyse wordt de tinctuur vrij-
gegeven voor verkoop. 

De vloeibare plantenextracten voor Physalis worden geproduceerd 
volgens de voorschriften van de Duitse of Franse farmacopee, 
die het gebruikte plantendeel (wortel, zaad, blad,...) en het alcohol 
percentage aangeven, zodat de bereidingswijze steeds uniform is. 
Deze traditionele productiemethode staat garant voor een veilig en 
efficiënt eindproduct.
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Gemmo-extracten

‘Gemmo’ is afgeleid van het Latijnse woord gemma, wat knop be-
tekent. Gemmo-extracten zijn een geconcentreerde en pure bron 
van verse knoppen, opkomende scheuten en wortelkiemen van 
planten en bomen. De knoppen en jonge scheuten bevatten alle 
vitale stoffen en energie van de volwassen plant. Ze omvatten im-
mers zowel de eigenschappen van de bladeren, de bloemen als 
de wortels. Bovendien zijn ze rijk aan vitaminen, mineralen en 
groeihormonen die verdwijnen wanneer de plant volwassen wordt. 
De knoppen worden geoogst in de lente wanneer de fytonutriënten 
hun hoogste niveau bereikt hebben. De oogst gebeurt met uiterste 
zorg door een netwerk van lokale verzamelaars. Dit gebeurt op een 
milieuvriendelijke en volledig traceerbare manier. 

Er bestaan verschillende methodes om plantenknoppen en jonge 
scheuten te verwerken. Voor Physalis worden de knoppen verwerkt 
volgens de methode van Dr. Pol Henry, wat toelaat hun actieve in-
houdsstoffen maximaal te extraheren. Na de oogst worden ze ge-
macereerd gedurende verschillende weken in een mengsel van 
water, alcohol en glycerine. De maceratie van knoppen en jonge 
scheuten in deze drie verschillende oplosmiddelen zorgt voor een 
volledige extractie van alle actieve bestanddelen. Het water ont-
trekt minerale zouten, wateroplosbare vitamines, flavonoïden… ; de 
alcohol extraheert de alkaloïden, glycosiden… en de plantaardige 
glycerine onttrekt de flavonoïden, fenolen, essentiële oliën, vetop-
losbare vitamines, enz.

Essentiële oliën

Essentiële oliën (of aromatische oliën) zijn de geurige, vluchtige bestanddelen van geneeskrachtige 
planten, kruiden, bloemen, vruchten, zaden,… Het zijn natuurlijke, uiterst krachtige stoffen die tal-
loze gezondheidstoepassingen kennen. Essentiële oliën treft men meestal aan in speciale oliecellen, 
klieren of kanaaltjes van de plant. De plant produceert ze om diverse redenen: als “feromoon” om 
bepaalde insecten aan te trekken of juist als afschrikmiddel tegen bepaalde insecten, als bescherming 
tegen bepaalde ziekten, …
Physalis essentiële oliën zijn botanisch en biochemisch gedefinieerd. Niet scheikundig behandeld, niet 
gemodificeerd, niet versneden, niet verdund, niet gerectificeerd, niet gereconstrueerd.

Physalis maakt enkel gebruik van volgende traditionele productiemethodes:

1. Langzame en volledige stoomdistillatie bij 
lage druk 

 Hierbij wordt stoom door een distillatievat 
met planten (bladeren, bloemen,…) geleid. 
De plantencellen barsten open, de vluchtige, 
aromatische essences gaan met de stoom 
mee en condenseren na afkoeling. Zo bekomt 
men enerzijds het hydrolaat: het water met de 
wateroplosbare aromatische moleculen en an-
derzijds de essentiële olie: niet wateroplosbare 
aromatische moleculen en (meestal) lichter 
dan water. De olie drijft op het water en wordt 
afgedecanteerd.

 2. Persing, bij citrusvruchten. De schil van de citrusvruchten is zeer rijk aan essentiële oliën. Na de 
persing wordt de olie gefilterd.

Geschiedenis 
De Belgische arts, Dr. Pol Henry, 

gebruikte in 1959 voor het 
eerst boomknoppen in de fyto-
therapie. Hij maakte de eerste 

hypothese dat embryonaal 
weefsel alle kracht en energie 
bevatte voor de ontwikkeling 
van de plant. Hij noemde het 
“fytoembryotherapie”. Deze 
therapie werd hernomen en 

verder ontwikkeld door Dr. Max 
Tétau die het later “gemmothe-

rapie” noemde. 

Verwarming

Water
Bloesemwater

Essentiële olie

Waterdamp

Koud 
water in

Warm water uit

Aromatische planten

Waterdamp met 
essentiële olie
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Voedingssupplement 
Ons lichaam, en dan vooral onze lever, krijgt 
dikwijls heel wat voorgeschoteld; té veel en té 
vet eten, alcohol, koffie, geraffineerde voeding, 
milieu vervuiling. Daarom heeft ons lichaam soms 
nood aan een grondige zuiveringskuur. Phy-
salis Hepaplex bio bevat *mariadistel, artisjok, 
paardenbloem, curcuma, rogge en boldo die de 
gezondheid van de lever en de detoxificatie on-
dersteunen. Berk draagt bij tot de eliminerende en 
filterende werking van de nieren. Paardenbloem 
ondersteunt de intestinale gezondheid door zijn 
galdrijvende werking en zijn positieve invloed op 
de darmflora (prebiotisch). Curcuma draagt tot 
slot bij tot het behoud van een gezonde lever en 
ondersteunt de vertering van vetten. 

Voedingssupplement 
Enkele overtollige kilo’s kwijt raken of uw figuur 
wat verfijnen of behouden is dikwijls een zware 
opdracht. Wat aanpassingen in uw dagelijkse 
voedingspatroon en voldoende beweging, zijn 
meestal al een goed begin, maar de hulp van 
sommige planten kan alles wat gemakkelijker 
en vlotter doen verlopen. Physalis Lipoplex bio 
bevat *groene thee, blaaswier, cassis en es die 
bijdragen tot de gewichtsbeheersing, onder-
steunen bij afslankingsdiëten en helpen om 
fit te blijven. Groene thee bevordert bovendien 
de thermogenese (warmteproductie) en het 
energieverbruik. 

Ingrediënten: hydroalcoholische extracten van 
mariadistel* (20%), artisjok* (20%), paarden-
bloem* (10%), geelwortel* (10%), waterkers* 
(9%), rammenas* (5%) en boldo* (5%), al-
coholisch glycerine extract van rogge* (5%), 
hydroalcoholische glycerine knopextracten van 
zachte berk* (5%), rozemarijn* (5%) en cassis* 
(5%), essentiële oliën van pepermunt* (0,25%), 
salie* (0,25%), rozemarijn* (0,25%) en citroen* 
(0,25%). *biologische teelt

Ingrediënten: hydroalcoholische extracten van 
groene thee* (25%), blaaswier* (15%), venkel* 
(15%), paardenbloem* (12%) en grote brand-
netel* (12%), hydroalcoholische glycerine kno-
pextracten van tamme kastanje* (4%), zachte 
berk* (4%), cassis* (4%), gewone es* (4%) en 
hazelaar* (4%), essentiële oliën van citroen* 
(0,34%), pepermunt* (0,33%) en venkel* 
(0,33%). *biologische teelt

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en  
borstvoedingsperiode.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.
• Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik 

van anticoagulantia.

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en  
borstvoedingsperiode.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.
• Bevat cafeïne (max. 80 mg/d.), niet geschikt 

voor kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die 
borstvoeding geven.

Hepaplex Lipoplex
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Voedingssupplement 
Het hart is het hardst werkende en belangrijkste 
orgaan van ons lichaam. Het is de motor voor 
het transport van belangrijke stoffen. Het hart 
voorziet iedere cel van ons lichaam van zuur-
stof vanuit de longen en van energie uit voedsel 
vanuit de darmen. We moeten ons hart en onze 
bloedvaten dus in topconditie houden. Physa-
lis Cardioplex bio bevat meidoorn, maretak 
en daslook die goed zijn voor de werking van 
ons vaatstelsel. *Olijfboom en wijnstok dragen 
bij tot het behoud van een normale bloeddruk 
en **haagbeuk draagt bij tot een normale 
hartfunctie.

Ingrediënten: hydroalcoholische extracten van 
meidoorn* (25%), maretak* (20%), wijnstok* 
(14%), daslook* (10%) en olijfboom* (10%), 
hydroalcoholische glycerine knopextracten 
van meidoorn* (5%), rode kornoelje* (5%), 
olijfboom* (5%) en haagbeuk* (5%), essen-
tiële oliën van citroen* (0,34%), rozemarijn* 
(0,33%) en eucalyptus globulus* (0,33%). 
*biologische teelt

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en  
borstvoedingsperiode.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.
• Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik 

van anticoagulantia.

Cardioplex
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Cognitieve functies* – geheugen**

Voedingssupplement 
Ouderen, jongeren, managers… iedereen heeft 
wel eens periodes waarin men een geheugen-
stimulans kan gebruiken! Ook studenten stellen 
tijdens een blokperiode hoge eisen aan het con-
centratievermogen en het geheugen. Bepaalde 
planten kunnen een handje helpen om uw pres-
taties, zowel op het werk, thuis als op school, te 
ondersteunen. Physalis Memoplex+ bio bevat 
*gotu kola en zwarte els die de cognitieve func-
ties ondersteunen. **Ginkgo biloba ondersteunt 
de doorbloeding van de hersenen, het geheu-
gen, de concentratie en het mentaal evenwicht.

Ingrediënten: hydroalcoholische extracten van 
ginkgo* (50%), meidoorn* (10%), gotu kola* 
(10%) en Siberische ginseng* (9%), hydroal-
coholische glycerine knopextracten van zwarte 
els* (5%), zwarte populier* (5%), olijfboom* 
(5%) en rozemarijn* (5%), essentiële oliën 
van eucalyptus radiata* (0,34%), rozemarijn* 
(0,33%) en citroen* (0,33%). *biologische teelt

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en 
borstvoedingsperiode.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.
• Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van 

anticoagulantia.
• Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 

jaar en bij maag- of darmzweren of galstenen.

Memoplex
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Huid, haar en nagels*

Voedingssupplement 
Onze huid, haren en nagels staan dagelijks 
aan allerlei invloeden bloot (slechte voedings-
gewoonten, zon, kortstondige stress, tijde-
lijke vermoeidheid …) en kunnen droog, dof en 
breekbaar worden. Naast een goede uitwendige 
verzorging kunnen ze ook extra voeding van 
binnenuit gebruiken. Physalis Dermaplex bio 
is een natuurlijk en voedend complex met *heer-
moes, grote klis, driekleurig viooltje, brandnetel 
en ruwe olm die goed zijn voor een gezonde 
huid, haar en nagels. Ze geven bovendien de 
huid een jeugdige en frisse uitstraling. Heermoes 
draagt tot slot bij tot het remineraliseren van de 
huid, het haar en de nagels. 

Ingrediënten: hydroalcoholische extracten van 
heermoes* (19%), grote klis* (19%), driekleurig 
viooltje* (19%), brandnetel* (9,5%), gotu kola* 
(8,6%) en wortel* (3,9%), hydroalcoholische 
glycerine knopextracten van cassis* (5%), 
ruwe olm* (5%), okkernoot* (5%) en Oosterse 
plataan* (5%), essentiële oliën van palmarosa* 
(0,5%) en lavendelsalie* (0,5%). *biologische 
teelt

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en  
borstvoedingsperiode.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Dermaplex

BE-BIO-02
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Lever – detoxificatie* Gewichtsbeheersing* Bloeddruk* – hartfunctie**
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Opgeblazen gevoel*

Voedingssupplement 
Te snel, te veel, te vet… Niets is zo onaange-
naam als een zware maag of een opgeblazen 
gevoel na de maaltijd. Enkele planten kunnen 
helpen bij een moeizame en trage spijsverte-
ring. Physalis Digestplex bio bevat *artisjok, 
paardenbloem, curcuma, echte engelwortel, 
gember en vijgenboom die de spijsvertering on-
dersteunen en bijdragen tot het comfort na een 
(zware) maaltijd. Venkel en pepermunt werken 
daarnaast ondersteunend bij een opgeblazen 
gevoel. Artisjok, paardenbloem en curcuma 
ondersteunen tot slot de werking van de lever. 

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en  
borstvoedingsperiode.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.
• Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik 

van anticoagulantia.

Ingrediënten: hydroalcoholische extracten van 
artisjok* (20%), venkel* (13%), paardenbloem* 
(12%), geelwortel* (12%), grote engelwortel* 
(12%), hydroalcoholische glycerine knopextrac-
ten van vijgenboom* (6,7%), citroen* (6,7%) en 
cassis* (6,6%), hydroalcoholische extracten van 
gember* (5%) en pepermunt* (5%), essentiële 
oliën van steranijs* (0,34%), gember* (0,33%) 
en pepermunt* (0,33%). *biologische teelt

Digestplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Flexibiliteit – gewrichten*

Voedingssupplement 
Spieren en gewrichten maken soepele bewe-
gingen mogelijk. Door overbelasting bij sport of 
fysieke arbeid, maar ook door het verouderen 
wordt bewegen moeilijker, de gewrichten wor-
den strammer en kunnen pijnlijk aanvoelen. 
Na verloop van tijd kan het gewrichtskraakbeen 
immers verslijten of zelfs helemaal verdwijnen, 
vooral in de gewrichten die veel belast worden 
zoals knie, heup, handen… Physalis Artiplex 
bio bevat *duivelsklauw, cassis, wilg, curcuma 
en brandnetel die bijdragen tot de flexibiliteit en 
de gezondheid van de gewrichten. Bovendien 
zijn cassis en wilg goed voor de soepelheid 
van spieren.  

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en  
borstvoedingsperiode.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.
• Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik 

van anticoagulantia.
• Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 

jaar en bij maag- of darmzweren of galstenen.

Ingrediënten: hydroalcoholische extracten van  
duivelsklauw* (25%), cassis* (20%), wilg* 
(8,5%), geelwortel* (8,5%), moerasspirea* 
(8,5%) en grote brandnetel* (8,5%), hydroal-
coholische glycerine knopextracten van cassis* 
(5%), wijnstok* (5%), bergden* (5%) en zachte 
berk* (5%), essentiële oliën van bergbonek-
ruid* (0,34%), rozemarijn* (0,33%) en citroe-
neucalyptus* (0,33%). *biologische teelt

Artiplex
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Menopauzaal comfort* Mannelijk urinair comfort* Urinewegen* – drainage**

Voedingssupplement 
De overgang of menopauze is een natuurlijke 
gebeurtenis in het leven van elke vrouw. De 
gemiddelde leeftijd waarop de menopauze 
optreedt ligt tussen 45 en 55 jaar. Sommige 
vrouwen hebben tijdens deze periode allerlei 
ongemakken zoals opvliegers, prikkelbaarheid, 
rusteloosheid… Physalis Menoplex bio werd 
samengesteld om deze ingrijpende periode 
zonder al te veel moeilijkheden te overbruggen. 
Dit complex bevat *hop en salie die bijdragen 
tot het menopauzaal comfort. Maca draagt 
daarnaast bij tot de veerkracht en vitaliteit en 
groene thee en duizendblad dragen bij tot de 
gewichtsbeheersing.

Voedingssupplement 
Veel mannen hebben vanaf de leeftijd van 45 
jaar – soms vroeger – te kampen met bepaalde 
verschijnselen bij het plassen, o.a. veelvuldig 
kleine hoeveelheden plassen, plotselinge be-
hoefte om te plassen… Physalis Promanplex 
bio bevat *wilgeroosje, guldenroede en pom-
poen die bijdragen tot het mannelijk plascom-
fort en het behoud van gezonde urinewegen. 
Brandnetel draagt bovendien bij tot de inwendi-
ge zuivering en de renale eliminatie van water. 
Bergbonekruid, cassis en laurier dragen tot slot 
bij tot de bescherming van de cellen.  

Voedingssupplement 
Tijdelijke overbelasting van de nieren, langdurig 
reizen of rechtstaan, warmere periodes, … kun-
nen onze vochthuishouding uit balans brengen. 
Physalis Renoplex bio bevat *guldenroede en 
ruwe berk die bijdragen tot de gezondheid van 
de urinewegen (blaas en nieren). **Zachte berk, 
gewone es, muizenoor en brandnetel dragen bij 
tot de inwendige zuivering en de renale elimi-
natie van water. 

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

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.
• Bevat cafeïne (max. 80 mg/d.), niet geschikt voor 

kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoe-
ding geven.

Ingrediënten:  hydroalcoholische extracten van 
hop* (30%), salie* (15%), groene thee* (15%), 
maca* (10%) en duizendblad* (9%), hydroal-
coholische glycerine knopextracten van mei-
doorn* (4%), braambes* (4%), appel* (4%), 
wijnstok* (4%) en ruwe berk* (4%), essentiële 
oliën van venkel* (0,34%), steranijs* (0,33%) 
en citroen* (0,33%). *biologische teelt

Ingrediënten: hydroalcoholische extracten 
van grote brandnetel* (20%), kleinbloemig 
wilgeroosje* (20%), guldenroede* (20%) en 
pompoen* (19%), hydroalcoholische glycerine 
knopextracten van rozemarijn* (5%), cassis* 
(5%), mammoetboom* (5%) en zomereik* 
(5%), essentiële oliën van grove den* (0,34%), 
bergbonekruid* (0,33%) en laurier* (0,33%). 
*biologische teelt

Ingrediënten: hydroalcoholische extracten van 
zachte berk* (20%), echte guldenroede* (20%), 
muizenoor* (10%), grote brandnetel* (10%), 
rode bosbes* (10%) en paardenbloem* (9%), 
hydroalcoholische glycerine knopextracten van 
tamme kastanje* (6,7%), gewone es* (6,7%), 
ruwe berk* (3,3%) en zachte berk* (3,3%), es-
sentiële oliën van citroen* (0,25%), pepermunt* 
(0,25%) steranijs* (0,25%) en rozemarijn* 
(0,25%). *biologische teelt

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoe-
dingsperiode.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoe-
dingsperiode.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

RenoplexPromanplexMenoplex
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Stress – spanningen*

Voedingssupplement 
Iedereen krijgt wel eens te maken met stress 
of bepaalde angsten. Gezonde voeding en vol-
doende slaap en lichaamsbeweging bevorde-
ren onze veerkracht, maar ook enkele planten 
kunnen ons helpen als de spanning te hoog op-
loopt. Physalis Calmplex bio bevat *valeriaan 
en cassis die ondersteunen bij stress en span-
ningen en citroenmelisse die rustgevend werkt. 
Citroenmelisse en echte lavendel dragen bij tot 
de relaxatie en de goede nachtrust. Ideaal bij 
stress door spanningen thuis of op de werkvloer. 

Ingrediënten: hydroalcoholische extracten 
van valeriaan* (25%), haver* (20%), citroen-
melisse* (20%) en grote engelwortel* (14%), 
hydroalcoholische glycerine knopextracten 
van vijgenboom* (6,7%), cassis* (6,7%) en 
rozemarijn* (6,6%), essentiële oliën van echte 
lavendel* (0,34%), sinaasappel* (0,33%) en 
rozemarijn* (0,33%). *biologische teelt

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en  
borstvoedingsperiode.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Calmplex
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Slaap – relaxatie*

Voedingssupplement 
Slecht inslapen is een veel voorkomend wel-
vaartsverschijnsel. Een hectisch levensritme en 
allerhande spanningen kunnen ervoor zorgen 
dat we soms (nodeloos) piekeren waardoor 
we de slaap moeilijk of niet kunnen vatten. 
Physalis Dormiplex bio bevat *valeriaan, pas-
siebloem, citroenmelisse, slaapmutsje en zilver-
linde die bijdragen tot de natuurlijke relaxatie 
en tot het terugvinden van onze normale slaap. 
Een herstellende en kwaliteitsvolle nachtrust 
is voor iedereen van groot belang. Er is niets 
aangenamer dan goed uitgerust, opgewekt 
en boordevol energie aan de dag te beginnen!

Ingrediënten: hydroalcoholische extracten van 
passiebloem* (20%), hop* (20%), valeriaan* 
(20%), citroenmelisse* (10%) en slaapmutsje* 
(9%), hydroalcoholische glycerine knopextrac-
ten van zilverlinde* (6,7%), vijgenboom* (6,7%) 
en olijfboom* (6,6%), essentiële oliën van 
groene mandarijn* (0,25%), echte lavendel* 
(0,25%), karwij* (0,25%) en grote engelwortel* 
(0,25%). *biologische teelt

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en  
borstvoedingsperiode.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Dormiplex
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Vermindering van vermoeidheid*

Voedingssupplement 
Futloos? Een drukke periode? Nood aan extra 
energie en kracht? Ons lichaam kan zich aan-
passen aan veel situaties, maar soms vragen we 
toch net iets te veel en voelen we ons overver-
moeid. Gelukkig herbergt moeder aarde heel wat 
unieke planten die ons kunnen helpen wanneer 
we zowel op fysiek als op mentaal vlak een extra 
boost kunnen gebruiken. Physalis Vitalplex bio 
bevat *maca, ginseng, groene thee, gember, 
guarana en cassis die bijdragen tot de vitaliteit, 
meer energie en de vermindering van vermoeid-
heid. Maca ondersteunt het fysieke en mentale 
uithoudingsvermogen. Groene thee en guarana 
ondersteunen de concentratie en alert heid en 
zijn natuurlijke bronnen van cafeïne. 

Ingrediënten: hydroalcoholische extracten van 
maca* (15%), Koreaanse ginseng* (15%), 
groene thee* (15%), Siberische ginseng* 
(15%), gember* (10%) en guarana* (9%), 
hydroalcoholische glycerine knopextracten van 
zomereik* (6,7%), mammoetboom* (6,7%) en 
cassis* (6,6%), essentiële oliën van ravintsara* 
(0,3%), pepermunt* (0,3%), gember* (0,3%) 
en kruidnagel* (0,1%). *biologische teelt

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

• Bevat cafeïne (max. 80 mg/d.), niet geschikt 
voor kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die 
borstvoeding geven.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.
• Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik 

van antidiabetische behandeling.

Vitalplex
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Keel – luchtwegen*

Voedingssupplement 
Een loopneus, onbedwingbare hoestbuien of 
een continu vermoeid gevoel? Ons lichaam 
krijgt jaarlijks wel wat winterkwaaltjes te verdu-
ren. Moeder natuur herbergt enkele natuurlijke 
hulpmiddeltjes die het vervelendste kwaaltje 
kunnen helpen voorkomen of verzachten. Phy-
salis Bronchiplex bio bevat *eucalyptus, echte 
tijm, echte heemst, grove den, vlier en wollige 
sneeuwbal die een verzachtende invloed heb-
ben op de keel en de luchtwegen en helpen 
om vrijer te ademen. Zwarte els, pepermunt 
en rozemarijn ondersteunen onze natuurlijke 
weerstand. 

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 
glycerine knopextracten van zwarte els* (5%), 
wollige sneeuwbal* (5%), haagbeuk* (5%) en 
cassis* (5%), essentiële oliën van eucalyptus 
radiata* (0,4%), grove den* (0,15%), peper-
munt* (0,15%), echte tijm* (0,1%), rozemarijn* 
(0,1%) en ravintsara* (0,1%). *biologische teelt

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en  
borstvoedingsperiode.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.

Bronchiplex
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Natuurlijke weerstand*

Voedingssupplement 
Onze natuurlijke weerstand krijgt het dagelijks 
hard te verduren door tijdelijke stress, slechte 
weersomstandigheden, periodes van vermoeid-
heid 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 af-
weermechanismes op de proef worden gesteld. 
Physalis Immunplex bio bevat *echinacea, 
hondsroos, zwarte els, bergbonekruid en echte 
tijm die ons immuunsysteem ondersteunen en 
natuurlijke bescherming bieden. Geranium en 
zwarte populier dragen bij tot het comfort van de 
bovenste luchtwegen. 

Ingrediënten: rode zonnehoed sap* (25,6%), 
hydroalcoholische extracten van hondsroos* 
(13%), geranium* (13%), cistusroos* (13%), 
rode zonnebloem* (8%) en rode zonnehoed* 
(6,4%), hydroalcoholische glycerine knopex-
tracten 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

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en  
borstvoedingsperiode.

• Koel (max. 25°C), droog en in het donker bewaren.
• Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik 

van anticoagulantia.
• Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 

jaar.

Immunplex
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