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Technische fiche

Physalis Curcum'Actif® bevat 400 mg Longvida®, een gepatenteerd en 
intensief bestudeerd curcuminoïdencomplex. Curcumine is dankzij zijn vele 
therapeutische eigenschappen het belangrijkste onderdeel van dit complex.

BIOBESCHIKBAARHEID
De lage biologische beschikbaarheid van curcumine, die ook al eeuwen gekend 
is in de traditionele Indiase geneeskunde (Ayurveda), zorgt ervoor dat curcuma 
in grote dosissen moet worden ingenomen vooraleer een effect waarneembaar 
is. Longvida® is een geoptimaliseerd curcuminoïdencomplex, ontwikkeld aan de 
universiteit van Californië door een groep neurowetenschappers. Het is bewezen 
95 x meer biologisch beschikbaar dan curcumine (zie figuur 1). Het wordt 
bereid via de gepatenteerde formulering in vetoplosbare micropartikels; de Solid 
Lipid Curcumin Particle technology of SLCP™-technologie (zie figuur 2).

Figuur 1: 95x betere absorptie

Hierdoor worden de micropartikels in de darm opgenomen en vervoerd in 
chylomicronen via de lymfevaten. Dit zorgt ervoor dat de partikels niet langs de 
lever moeten passeren, waar ze normaal geglucuronideerd zouden worden. 
Glucuronidatie deactiveert curcumine en verlaagt zijn biobeschikbaarheid 
waardoor het ook de hersenen niet kan bereiken. Wetenschappelijke gegevens 
suggereren immers dat omgezet curcumine de bloed-hersenbarrière niet kan 
doordringen. Het inbouwen in vetoplosbare partikels omzeilt deze omzetting 
en zorgt er dus voor dat het vrije curcumine optimaal beschikbaar blijft in het 
bloed en de doelweefsels. Bovendien is Longvida® zeer stabiel, het curcumine 
wordt immers beschermd tegen afbraak door maagzuur.

Figuur 2: SLCP™ Technology

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓	 Superieur biobeschikbaar curcuminoïdencomplex 
✓	 1 tablet Physalis Curcum'Actif® = 3,6-7,2 g curcuma poeder

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓	 Werkt antioxidatief en ontstekingsremmend.
✓	 Zorgt voor soepele en gezonde gewrichten.
✓	 Beschermt de lever tegen schade door intoxicaties.
✓	 Activeert fase 2-enzymen.
✓	 Werkt neuroprotectief.
✓	 Verbetert geheugen, aandacht, alertheid, energie en vermindering 

vermoeidheid en stress.
✓	 Ondersteunt vetvertering.
✓	 Bevordert de natuurlijke weerstand.

Curcum'Actif'Actif
®

Curcuma of geelwortel is een plant waaruit het gekend specerij kurkuma of koenjit 
gemaakt is. De wortel van Curcuma longa is niet enkel gekend voor zijn smaak, maar 
draagt ook bij tot de flexibiliteit en de gezondheid van de gewrichten. Daarnaast is het 
goed voor een gezond zenuwstelsel, voor de lever, het behoud van een gezonde huid en 
het immuunsysteem. Curcuma is tevens een sterk antioxidant.
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LONGVIDA®: LAGE KLINISCHE DOSERING
De klinische dosering is de dosis gebruikt in klinische studies om een 
therapeutisch effect te bekomen. Deze is beduidend lager bij Longvida® dan 
bij andere curcuma-complexen. De klinische dosis is 400 mg, dit is minder 
dan de helft dan andere klinische dosissen. 1 tablet Physalis Curcum'Actif® 
bevat dan ook 400 mg Longvida® voor een optimale werking. Voorts is 
Longvida® uitgebreid bestudeerd, veilig, snelwerkend en uniek doordat het de 
bloedhesenbarrière kan passeren.

DOSERING IN SUPPLEMENTEN KLINISCHE DOSIS

C3 COMPLEX 95% CURCUMINOÏDEN
 250-500 mg 3 x per dag 1000-12.0000 mg  per dag

MERIVA 18-22% CURCUMINOÏDEN
 500-1000 mg  per dag 1000-2000 mg  per dag

BCM 95 
 400-500 mg, 1-2 x  per dag 1000-3000 mg  per dag

THERACURMIN
 Niet consistent Niet consistent

LONGVIDA®

 200-500 mg per dag 400 mg per dag

ANTIOXIDATIEF EN ANTI-INFLAMMATOIR
Curcumine heeft sterke antioxidatieve (vangen van vrije radicalen) 
en ontstekingsremmende (down-regulatie van COX-2 en andere pro-
inflammatoire moleculaire mechanismen) werkingen. Dit zijn veruit de 
belangrijkste mechanismen die bijdragen tot de beschermende werking van 
curcumine op de gewrichten, hersenen, lever en huid.

LEVERBESCHERMING
Curcumine is in staat de lever te beschermen tegen schade door allerhande 
intoxicaties, zoals van bv. paracetamol. Het activeert fase 2-enzymen, zoals 
glutathion-S-transferase, waardoor toxines beter afgevoerd worden uit het 
lichaam. Twee enzymsystemen in de lever verzorgen de omzetting van de 
schadelijke stoffen tot stoffen die gemakkelijker via de urine uit het lichaam 
worden verwijderd. Het eerste systeem bestaat uit fase I enzymen. Deze 
zetten de vreemde stoffen om tot stoffen die door fase II enzymen kunnen 
getransformeerd worden in wateroplosbare stoffen. Fase II dient zo snel 
mogelijk te verlopen zodat vreemde stoffen het lichaam vlot kunnen verlaten.

NEUROPROTECTIEVE EIGENSCHAPPEN
Longvida® is bovendien een revolutionair ingrediënt dat helpt bij het 
gezond ouder worden van de hersenen. Curcumine kan ook ingezet worden 
bij cognitieve stoornissen vanwege zijn vermogen om door de bloed-
hersenbarrière te dringen. Daar beschermt hij het zenuwweefsel door het 
verhinderen van lipide peroxidatie en bindt het amyloïde β-plaques en tau-
eiwitten (eiwitten die een rol spelen in de pathogenese van Alzheimer). 
Daarenboven toonden klinische studies de verbeterde cognitieve functies 

aan bij zowel gezonde volwassenen als Alzheimer patiënten en individuen 
met het syndroom van Down. In gezonde volwassenen werd ook een 
verbeterd geheugen, verbeterde aandacht, alertheid en energie alsook een 
vermindering vermoeidheid en stress geobserveerd.

Samenstelling per tablet

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

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.

• Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.

• Kan sporen bevatten van soja.

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

 
 

Clean label producten:
• Bevatten geen kunstmatige kleur-, bewaar-, smaak-, zoetstoffen, lactose, suiker, 
zout, gist, gluten • Zijn minimaal bewerkt • Zijn voorzien van een vereenvoudigde in-
grediëntenlijst met een ondubbelzinnige en volledige vermelding van elk ingrediënt
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