natural cold care

3 Echinacea forte, producten om uw

Physalis natural cold care,
100% NATUURLIJKE aanpak,
wetenschappelijk onderbouwd

Bestrijden

weerstand te verhogen en winterkwalen
te voorkomen.
3 Eucalyforce®, specifieke producten
om vervelende winterkwalen te bestrijden.

Bio Herbal synergy

Eerste barrière

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

Specifieke weerstand
Verworven weerstand, een
specifieke bescherming na
een eerste contact. Vanaf 2e
contact snelle reactie.

Bio siroop

Tabletten

Bio kruideninfusie

Bio siroop

Bio plantendruppels

Keelpastilles

Siroop suikervrij

Bio tabletten

Bio pastilles

Neusspray

ondersteunen de natuurlijke weerstand

Bio tabletten

Echinacea - Propolis - Royal Jelly

Bio pastilles

Niet specifieke
weerstand

Tweede barrière

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

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

Biokruideninfusie

Bio Royal Jelly

Bio Herbal synergy

Eucalyforce®

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 helpen u deze te bestrijden.

Slijmvliezen en trilharen ter
hoogte van de luchtwegen
voorkomen dat ziektekiemen
ons lichaam binnendringen

bestrijdt winterkwalen

30 jaar ervaring in de ontwikkeling van hoogwaardige, natuurlijke en doeltreffende voedingssupplementen hebben geleid tot de creatie van het
Physalis natural cold care gamma.

Voorkomen

Natural cold care

De eerste 48 u.

physalis

Bio keelspray Bio essential mix

Verkoudheid - Lopende neus? Kriebelende keel? Verstopte luchtwegen?
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Echinacea forte
3 Echinacea ondersteunt de
natuurlijke weerstand en
het comfort van de bovenste 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 cerevisiae)

Voedingssupplement
met planten en nutriënten

Echinacea forte
Biokruideninfusie

3 Rode zonnehoed, hibiscus, rozenbottel en vlierbloesem ondersteunen de
natuurlijke weerstand en
dragen bij tot de natuurlijke bescherming

Echinacea forte
Bio siroop

3 Natuurlijke weerstand
3 Comfort van de bovenste
luchtwegen
3 + Vlier (bessen en bloesems) + cistusroos

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

Biokruideninfusie

Voedingssupplement met planten

Voedingssupplement met planten

Onze natuurlijke weerstand krijgt het dagelijks hard
te verduren door tijdelijke stress, slechte weersomstandigheden, periodes van vermoeidheid, allerhande externe factoren… Physalis Echinacea forte 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 (Yestimun®; 100% Saccharomyces cerevisiae) met
een klinisch bewezen effect, en een extract van de
cistusroos met polyfenolen!

Tijdelijke vermoeidheid, kortstondige stress, regen,
wind, koude,… bepaalde omstandigheden ondermijnen 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.

Tijdelijke vermoeidheid, kortstondige stress, regen,
wind, koude,… bepaalde omstandigheden ondermijnen 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.

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

Zorg voor voldoende rust, ontspanning en slaap, gezonde voeding en voldoende beweging in de frisse lucht.

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

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

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

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

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.

Zorg voor voldoende rust, ontspanning en slaap, gezonde voeding en voldoende beweging in de frisse lucht.

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

Ingrediënten: rode zonnehoed*, cistusroos*, hibiscus*, hondsroos (rozenbottel)*, vlierbloesem*, zoethout*. *biologische teelt

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

Ingrediënten: rode zonnehoed (bloeiend bovengronds deel) sap* 64%, rode
zonnehoed (wortel) hydroalcoholisch extract* 16%, rode zonnebloem (wortel) hydroalcoholisch extract* 20%. *biologische teelt
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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 natuurlijke weerstand en het comfort van de bovenste
luchtwegen ondersteunt. Propolis is een wasachtige substantie die de bijen aanmaken uit het hars
van verschillende knoppen van bomen.

Eucalyforce®

Eucalyforce®

Keelpastilles

Biokruideninfusie

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

3 Eucalyptus en echte
heemst dragen bij tot een
comfortabele ademhaling
3 Tijm ondersteunt de natuurlijke weerstand

Eucalyforce®
Siroop suikervrij

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

Biokruideninfusie

Voedingssupplement met planten

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 ondersteunen de natuurlijke weerstand en het comfort van
de bovenste luchtwegen. Vitamine C draagt bij tot
de normale werking van het immuunsysteem. Bevat extract van de cistusroos en van propolis!

Koude, wind, regen, luchtvervuiling,… de luchtwegen krijgen dikwijls heel wat te verduren. Physalis
Eucalyforce® biokruideninfusie bevat eucalyptus
en echte heemst die bijdragen tot een comfortabele ademhaling en tijm die de natuurlijke weerstand ondersteunt. Heerlijk op een koude winteravond, met of zonder honing.

Koude, wind, regen, luchtvervuiling,… de luchtwegen 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: 1 tot 3 maal per dag 1 pastille in de
mond laten smelten.

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

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

Physalis hydroalcoholische extracten worden
uitsluitend gemaakt van verse planten van biologische 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.

Samenstelling per 3 pastilles

Ingrediënten: propolis hydroalcoholisch extract* (50%), rode zonnehoed
(bloeiend bovengronds deel) sap* (32%), rode zonnehoed (wortel) hydroalcoholisch extract* (8%), rode zonnebloem (wortel) hydroalcoholisch extract*
(10%). *biologische teelt
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Cistus x incanus extr. (20% polyphenols)
Sambucus nigra extr. (13% anthocyanins)
Echinacea purpurea extr. ( >2,4% β-1,2-D-fructofuranosides)
Althaea officinalis extr.
Thymus vulgaris extr. (2-3% thymol)
Propolis extr.
Pelargonium sidoides extr. (0,3 % umckalin)
Eucalyptus globulus EO
Vitamine C (225%*)
* % van de Referentie Inname (R.I.)

200 mg
180 mg
150 mg
150 mg
90 mg
150 mg
90 mg
15 mg
180 mg

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

Ingrediënten: zoetstof: maltitolsiroop, echte tijm hydroalcoholisch extract
(15%), pelargonium sidoides hydroalcoholisch extract (5%), propolis hydroalcoholisch 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%).
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Eucalyforce®
Bio siroop

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

Eucalyforce®
Bio keelspray

3 Verzacht en kalmeert
de gevoelige keel
3 Tijm - cistusroos pelargonium sidoides echinacea
+ propolis

Eucalyforce®
Neusspray

3 Reinigt en zuivert
3 Vrij ademen

Eucalyforce®
Bio essential mix

3 Vrij ademen
3 12 essentiële oliën
3 Oraal, massage, bad,
sauna, verstuiven,...

Voedingssupplement met planten

Voedingssupplement met planten

Neusspray

Essentiële oliën

Koude, wind, regen, luchtvervuiling,… de luchtwegen 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!

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.

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 eucalyptus die de neus vrijmaken, waardoor ademen
terug makkelijker wordt.

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

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

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

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 vermijden. Verstuiven: 5 à 10 druppels in functie van
uw smaak of van de grootte van de kamer.

Ingrediënten: tarwesiroop*, echte tijm hydroalcoholisch extract* (15%),
pelargonium sidoides hydroalcoholisch extract* (5%), propolis hydroalcoholisch 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%). *biologische teelt

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 zonnebloem extract* (1,25%), eucalyptus essentiële olie* (0,25%), pepermunt
essentiële olie*, rozemarijn essentiële olie*. *biologische teelt

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

Ingrediënten: essentiële oliën: eucalyptus globulus* (54%), eucalyptus radiata*, akkermunt*, eucalyptus smithi*, ravintsara*, pepermunt*, rozemarijn*,
grove den*, laurier*, lavendelsalie*, groene munt*, oregano*. *biologische
teelt
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Echinacea forte
Bio pastilles
3 Weerstand

Bio pastilles

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

Eucalyforce®
Bio pastilles

Bronchiplex
Herbal synergy

3 Keel - luchtwegen
3 Phyto + gemmo +
aroma

Voedingssupplement

Immunplex
Herbal synergy

3 Natuurlijke weerstand
3 Phyto + gemmo +
aroma

Organic C
3 Ondersteunt het
immuunsysteem
3 Beschermt de cellen tegen
vrije radicalen
3 Draagt bij tot de vermindering van de vermoeidheid
3 Betere biobeschikbaarheid
door matrix met cofactoren

Voedingssupplement

Voedingssupplement met planten

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

Onze natuurlijke weerstand krijgt het dagelijks hard
te verduren door tijdelijke stress, slechte weersomstandigheden, 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, 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.

Physalis Organic C is een hoogwaardig complex
van 3 gestandaardiseerde en biologische extracten. Zowel amla (Indische ganzenbes), camu
camu en acerola (West-Indische kers) zijn van
nature erg rijk aan vitamine C. Vitamine C ondersteunt het immuunsysteem, draagt bij tot de
vermindering van vermoeidheid, ondersteunt de
energiestofwisseling en verhoogt de ijzeropname. 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, botten, gewrichtskraakbeen, tanden en tandvlees.

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

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

Gebruik: 1 à 5 tabletten per dag. Te nemen bij de
maaltijd 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%), essentiële 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

Ingrediënten: rode zonnehoed sap* (25,6%), hydroalcoholische extracten
van hondsroos* (13%), geranium* (13%), cistusroos* (13%), rode zonnebloem* (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

3 Ademhaling

Bio pastilles

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

Royal Jelly forte

3 Goede werking van het
immuunsysteem
3 Met koninginnebrij,
propolis en acerola

3 Met hoogkwalitatieve
koninginnebrij

Voedingssupplement

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 koninginnebrij per dag. Daarnaast bevat Propolis forte
bio ook 100% natuurlijke vitamine C uit acerola
die bijdraagt bij tot een goede werking van het
immuunsysteem.

Koninginnebrij is het exclusieve voedsel voor de
bijenkoningin dat afgescheiden wordt door de
werkbijen. Het draagt bij tot de snelle groei en uitzonderlijk lange levensduur van de koningin (tot 5
jaar). Physalis Royal Jelly forte bio (met biologische 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 zorgvuldig geselecteerd en gecollecteerd door gekwalificeerde imkers om de kwaliteit te garanderen.

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

Gebruik: puur of verdund in water/fruitsap innemen, ’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)

Natuurlijk beschermd
Altijd & overal

Samenstelling per 2 tabletten
Propolis bio
Koninginnebrij bio
Vitamine C (100 %*) (Malpighia glabra extr.) bio
* % van de Referentie Inname (R.I.)
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600 mg
500 mg
80 mg

Samenstelling per 20 ml
Koninginnebrij bio

2000 mg
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Health
from
Nature
Natuurlijke voedingssupplementen

Siemenslaan 11, B-8020 Oostkamp - Belgium
www.keypharm.com

∆ 420-Nl

Veilig en doeltreffend, samengesteld volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten

