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Technische fiche

ARTISJOK (Cynara scolymus) 
Artisjok is vooral bekend om de eetbare bloemknoppen, maar het blad 
wordt ook veel gebruikt in therapeutische toepassingen. Physalis Digest+ 
bio bevat daarom een extract van artisjok met ≥ 2,5% cynarine, een 
polyfenolisch bestanddeel dat verantwoordelijk is voor de galdrijvende en 
leverbeschermende werking. Daarnaast werkt artisjok ook verlichtend bij 
dyspepsie (onbehaaglijk gevoel in de maagstreek met oprispingen). Artisjok 
is de plant bij uitstek voor een vlottere vertering en een hoger intestinaal 
comfort. Deze eigenschappen zijn reeds meerdere malen bevestigd in talrijke 
biomedische studies. Artisjokextract wordt bovendien heel goed verdragen 
waardoor neveneffecten zo goed als afwezig zijn. 

 
PEPERMUNT (Mentha piperita)
Het extract van pepermunt, gestandaardiseerd op 0,1% essentiële olie is 
een van oudsher gekend middel dat de spijsvertering ondersteunt, maar 
ook bijdraagt tot de verlichting van een opgeblazen gevoel na een (zware) 
maaltijd. Daarbij is ook nog eens aangetoond dat pepermunt bijdraagt tot de 
verlichting van darmspasmen bij een minder vlotte vertering. 

CITROENMELISSE (Melissa officinalis)
De polyfenolische verbindingen in citroenmelisse dragen ook bij aan de 
stimulerende werking op de spijsvertering van Physalis Digest+ bio. Het bevat 
o.a. rozemarijnzuur, een derivaat van kaneelzuur en een krachtige antioxidant, 
ook bekend om zijn ontstekingsremmende eigenschappen.

ALOE VERA (Aloe vera)
Physalis Digest+ bio bevat een hoogkwalitatief en 200x geconcentreerd 
poeder van aloe vera gel (DaltonMax 700®). De gel is de kleur- en geurloze 
pulp, die voorkomt binnenin de vlezige bladeren van de plant. De inname 
van twee tabletten Physalis Digest+ bio (of 150 mg DaltonMax 700®) komt 
dan ook overeen met 30 g aloe vera gel. De aloe vera gel wordt op een lage 
temperatuur gedroogd, waardoor de nutriënten maximaal bewaard blijven. Op 
die manier bevat Daltonmax 700® gegarandeerd 12% grote polysachariden, 
dit in tegenstelling tot gesproeidroogde aloe vera poeders. Deze grote 
polysacchariden en voornamelijk acemannan, worden verantwoordelijke 
geacht voor de werking van Aloe vera. Bijkomend voordeel van deze binnenste 
gel als basis is dat het geen aloïnen bevat, die voorkomen in de schil van de 
bladeren en laxerend werken. 

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓	 Cynarine
✓	 Essentiële olie (menthol, anethol)
✓	 Rozemarijnzuur
✓	 Polysacchariden en voornamelijk acemannan
✓	 Complex van verteringsenzymen: amylase, lipase, protease, lactase en 

cellulase

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓	 Stimuleert de spijsvertering.
✓	 Verzacht dyspepsie (onbehaaglijk gevoel in de maagstreek met 

oprispingen).
✓	 Vermindert het opgeblazen gevoel.
✓	 Heeft een positieve invloed op de darmtransit.
✓	 Ondersteunt de leverfunctie en verbetert de ontgifting van het lichaam.
✓	 Ondersteunt de vertering van macromoleculen.
✓	 Bevordert de opname van essentiële voedingsstoffen.

Digest+ Bio
Een zware maag of een opgeblazen gevoel na het eten? Physalis Digest+ bio werd speciaal 
ontwikkeld om deze ongemakken tegen te gaan. Het bevat planten zoals artisjok, pepermunt 
en aloe vera (200:1 extract van de gel uit de bladeren (aloïnevrij)) die de spijsvertering 
ondersteunen en bijdragen tot het comfort na een (zware) maaltijd. Citroenmelisse draagt 
bij tot de intestinale transit en venkel werkt daarnaast ondersteunend bij een opgeblazen 
gevoel. Met een complex van enzymen (alfa-amylase, cellulase, lactase, lipase, protease) 
van niet-dierlijke oorsprong!
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Aloe vera heeft een ondersteunende werking heeft op het hele 
spijsverteringsstelsel. Het versterkt de maag, helpt bij maagzweren en 
biedt verlichting bij een opgeblazen gevoel, maar het helpt evengoed 
bij darmstoornissen (bijvoorbeeld atonische constipatie, prikkelbare 
darmsyndroom, ziekte van Crohn, ulceratieve colitis). Aloe vera heeft een 
positief effect op zowel acute als chronische aandoeningen. Bovendien 
wijzigt het de samenstelling van de microbiota waardoor de ontstekingen in 
de darmen geremd worden. 

VENKEL (Foeniculum vulgare)
Venkel behoort tot de familie van de wortelen en wordt vaak gebruikt in 
de keuken voor zijn medicinale toepassingen. Venkelzaad vermindert het 
opgeblazen gevoel. Dit komt omdat venkel de hoeveelheid ongewenste 
bacteriën in het darmkanaal vermindert, en zodoende de hoeveelheid gas, 
dat geproduceerd wordt door die bacteriën vermindert. Essentiële olie uit 
venkelzaad bevat een grote hoeveelheid anethol, deze molecule zorgt 
voor de typische anijssmaak van venkel en is verantwoordelijke voor de 
leverbeschermende eigenschappen van venkel en de werking op de darm. 
Het extract van Foeniculum vulgare of venkel in Physalis Digest+ bio is 
gestandaardiseerd op 1,5% essentiële olie en draagt op die wijze bij tot de 
verlichting van een opgeblazen gevoel.

DIGEZYME®

Tot slot bevat Physalis Digest+ bio DigeZyme®, een complex van 
verteringsenzymen, amylase, lipase en protease die de afbraak van zetmeel, 
proteïnen en vetten bevorderen. Deze enzymen ondersteunen de afbraak van 
grote moleculen aanwezig in onze voeding in beter verteerbare eenheden 
en bevorderen zo de opname van essentiële nutriënten. Daarnaast bevat het 
complex ook lactase en cellulase, die respectievelijk de afbraak van lactose 
uit melk en cellulose uit groenten en fruit ondersteunen. Deze werking 
zorgt ook voor een bijdrage tot minder intestinale krampen, gasvorming of 
opgeblazen gevoel na een maaltijd. 

ENKELE TIPS
Voor een spijsvertering in balans: eet geen te grote porties, eet evenwichtig 
en niet te snel. Vermijd zoveel mogelijk sterk gekruid en vet voedsel, vermijd 
alcohol en koffie.

Samenstelling per 2 tabletten

Cynara scolymus extr. bio (≥ 2,5% cynarin)  500 mg
Foeniculum vulgare extr. bio (1,5% ess. oil) 250 mg
Melissa officinalis extr. bio (5-10% rosmarinic acid) 200 mg
Mentha piperita extr. bio (0,1% ess. oil) 200 mg
Aloe vera bio (DaltonMax 700®) 150 mg
DigeZyme®  150 mg
(alpha-amylase 3600 FCC, cellulase 200 FCC, 
lactase 600 FCC, lipase 150 FCC, neutral protease 900 FCC) 

Gebruik:
1 à 2 tabletten per dag. Te nemen bij de maaltijd met wat water, of 1 tablet bij 
opgeblazen gevoel. 

• Niet gebruiken bij kinderen onder de 12 jaar.

• Bij zwangerschap of borstvoeding uw arts raadplegen. 

• Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies. 

• 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 
ingrediëntenlijst met een ondubbelzinnige en volledige vermelding van elk ingrediënt
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