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Detox+
Onze Westerse levensstijl is dikwijls erg ongezond en belastend voor de lever (te vet eten, 
teveel vlees, roken, alcohol, koffie en té geraffineerde voeding) en we worden bovendien 
blootgesteld aan allerlei toxines (vervuild milieu, geneesmiddelengebruik, zware metalen, 
pesticiden…). Wanneer onze natuurlijke reiniging moeizamer begint te verlopen en 
ons lichaam uit balans geraakt, kunnen er allerlei symptomen ontstaan zoals moeheid, 
lusteloosheid, vale teint, vaak terugkerende verkoudheden, huiduitslag, mentale dipjes… 
Tekenen dat ons lichaam nood heeft aan een grondige zuiveringskuur. Dit komt vaak voor 
net voor de lente of de herfst, wanneer de natuur een metamorfose ondergaat. Physalis 
Detox+ is een synergistisch complex met plantenextracten die de lever ondersteunen in 
zijn ontgiftende en reinigende werking. 

Leverzuivering

DE LEVER STAAT IN VOOR DE ONTGIFTING
Het orgaan dat dagelijks ons bloed ontgift en de belasting voor ons lichaam 
minimaliseert is onze lever. De lever is belangrijk voor de ontgifting, maar ook 
voor onze spijsvertering. Alle afval- en ballaststoffen worden uit ons lichaam 
afgevoerd via de lever en de darmen en daarnaast filteren onze nieren het 
circulerende bloed en verwijderen ze de meeste ongewenste en schadelijke 
stoffen.

Een aantal planten worden reeds eeuwen gebruikt omwille van hun positieve 
invloed op de natuurlijke detoxificatie. 

ARTISJOK (Cynara scolymus) 
Artisjok is vooral gekend voor zijn eetbare bloemknoppen, maar het 
blad wordt ook veel gebruikt in therapeutische toepassingen. Physalis 
Detox+ bevat daarom een extract van artisjok met 5% cynarine, een 
polyfenolisch bestanddeel dat verantwoordelijk is voor de galdrijvende en 
leverbeschermende werking. Artisjok is de plant bij uitstek voor een vlotte 
vertering en een beter intestinaal comfort. Deze eigenschappen zijn reeds 
meerdere malen bevestigd in talrijke studies. 

MARIADISTEL (Silybum marianum)
De mariadistel heeft zijn naam te danken aan de melkachtige nerven op de 
bladeren. De zaden van deze distel behoren tot de beste leverbeschermers. 
Het wetenschappelijk onderzoek van de laatste decennia focuste zich vooral 
op het actieve silymarine-complex met een 7-tal flavonolignanen (vooral 
silibine, isosilybine, silychristine en silydianine) dat zich in de zaden bevindt. 
Het belangrijkste actieve bestanddeel van dat complex is silybine. Physalis 
Detox+ bevat een kwalitatief extract van mariadistelzaad, gestandaardiseerd 
op 80% silymarine. 

Mariadistel heeft een tweeledige werking. Enerzijds is er de antioxidatieve 
werking, dit doet het door fase II ontgiftingsenzymen te activeren. De 
schadelijke stoffen die we inademen of via de voeding opnemen, worden in de 
lever omgezet tot stoffen die gemakkelijker via de urine het lichaam verlaten. 
Dit gebeurt door twee enzymsystemen in de lever. 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 
die gemakkelijk afgevoerd kunnen worden. Silymarine werkt als een indirect 
antioxidant doordat het fase II ontgiftingsenzymen van de lever activeert en 
beschermt zo onze levercellen tegen schadelijke vrije radicalen. Anderzijds 
zorgt mariadistel voor een verbeterde eiwitsynthese, belangrijk voor de 
vorming van nieuwe levercellen. Dit bevordert de regeneratie van de lever.

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓ Cynarine
✓ Silymarinecomplex met een 7-tal flavonolignanen (vooral silibine en 

isosylibine, silychristine en silydianine)
✓ Flavonoïden
✓ Inuline
✓ Curcumine

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Verbetert de reinigende en ontgiftende werking van de lever.
✓ Ondersteunt de eliminerende en filterende nierwerking.
✓ Ondersteunt de vetvertering.
✓ Beschermt de levercellen.
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BERK (Betula pendula)
Physalis Detox+ bevat verder een extract van berkenblad gestandaardiseerd 
op 4% flavonoïden. Zoals uitgebreid beschreven in de volksgeneeskunde 
bezit een extract van berkenbladeren diuretische (= vochtafdrijvende) 
eigenschappen en verhoogt het de eliminatie van organische verbindingen 
door de verhoogde vochtafdrijving en excretie.

PAARDENBLOEM (Taraxacum officinale)
Iedereen kent wel de gele paardenbloemen die veranderen in pluizige 
zaadbollen wanneer ze uitgebloeid zijn. Paardenbloem wordt traditioneel 
gebruikt om zijn diuretische eigenschappen, wat hem de Franse benaming 
pissenlit opleverde.

Physalis Detox+ bevat paardenbloemwortelextract. Aan inuline en 
chlorogeenzuren in dit extract worden leverbeschermende eigenschappen 
toegeschreven, wat helpt bij de gevolgen van chronische leverschade. 
Flavonoïden beschermen de lever tegen oxidatieve stress door vrije radicalen 
en de mogelijke schade geïnduceerd door alcohol. Bovendien houden 
chlorogeenzuren de lever in goede conditie door de opstapeling van vetten 
te verminderen. Voorts verbetert paardenbloem de spijsverterings- en 
leverfuncties door het stimuleren van de galproductie. 

Figuur 1: 95x betere absorptie

GEELWORTEL (Curcuma longa)
Physalis Detox+ bevat Longvida®, een gepatenteerd en intensief bestudeerd 
curcuminoïdencomplex (>23% total curcuminoïden; >70% curcumine). 
Curcumine is dankzij zijn vele therapeutische eigenschappen het 
belangrijkste onderdeel van dit complex. 

De lage biologische beschikbaarheid van curcumine is al eeuwen gekend 
in de traditionele Indiase geneeskunde (Ayurveda). Longvida® is een 
geoptimaliseerd curcuminoïdencomplex en is bewezen 95x meer biologisch 
beschikbaar dan curcumine (figuur 1). Het wordt bereid via de gepatenteerde 
formulering in vetoplosbare micropartikels; de Solid Lipid Curcumin Particle 
technology of SLCP™-technologie. Dit zorgt ervoor dat curcumine optmimaal 
beschikbaar is in de bloedstroom en de doelweefsels. Bovendien is Longvida® 
zeer stabiel, het curcumine wordt immers beschermd tegen afbraak door 
maagzuur. 

Curcumine heeft sterke antioxidatieve (vangen van vrije radicalen) 
en ontstekingsremmende (down-regulatie van COX-2 en andere 
ontstekingsbevorderende moleculaire mechanismen) werkingen. Dit zijn 
veruit de belangrijkste mechanismen die bijdragen tot de beschermende 
werking van curcumine op de lever. 

Curcumine is bovendien in staat de lever te beschermen tegen schade door 
allerhande intoxicaties, zoals van bv. paracetamol. Het activeert, net zoals 
mariadistel, het fase 2-enzymsysteem.

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)

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode en bij kinde-
ren onder de 12 jaar.

• Niet gebruiken bij een overgevoeligheid voor salicylderivaten.

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

• Kan sporen bevatten van soja.

• Het advies van een arts dient te worden ingewonnen bij aandoeningen aan 
lever of gal of bij het gelijktijdig gebruik van medicijnen.

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

 
 

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