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GROENE THEE (Camellia sinensis)
Physalis Fat burner bio bevat 500 mg puur waterextract van groene thee per 
dagdosis, met maar liefst 50% polyfenolen, waarvan 10% catechines. 

Groene thee wordt gemaakt uit de bladeren van Camellia sinensis, welke 
al eeuwenlang gecultiveerd wordt in de Aziatische landen (vooral China en 
Japan). Het is de niet-geoxideerde, niet- gefermenteerde thee-vorm van de 
bladeren. 

Groene thee helpt om uw ideaal gewicht te behouden en bij afslankingskuren 
dankzij de catechines. Catechines zorgen voor een verminderde 
vetabsorptie uit onze voeding en ze blokkeren bovendien de aanmaak 
van extra vetcellen. Daarnaast werken ze vochtafdrijvend en stimuleren 
ze ook de warmteproductie (= thermogenese). Een verhoging van de 
warmteproductie gebeurt door blokkering van een enzym dat instaat voor de 
afbraak van adrenaline en noradrenaline. Hierdoor verhoogt de concentratie 
aan noradrenaline, met als gevolg een verhoogde energievrijgave én 
vetverbranding.

GROENE KOFFIE - SVETOL® (Coffea canephora var. robusta)
Daarnaast bevat Physalis Fat burner bio het gepatenteerd en wetenschappelijk 
onderbouwd extract van groene koffiebonen, Svetol® (450 mg per dagdosis). 
Svetol® is een veilig, biologisch beschikbaar extract gestandaardiseerd op 
>40% chlorogeenzuren en >10% 5-caffeoylkininezuur. Het heeft een unieke 
samenstelling (typische ratio 5-caffeoylkininezuur/chlorogeenzuren: 0,2-0,3) 
dankzij een speciaal productieproces dat gebruik maakt van een specifieke 
soort koffieboon. Door selectie van de juiste bonen en ze niet te roosteren 
blijven de actieve stoffen goed bewaard.

Figuur 1

De chlorogeenzuren in Svetol® blokkeren het enzym glucose-6-fosfatase 
waardoor er minder glucose beschikbaar is als energiebron. Als gevolg zal je 
lichaam vet verbranden en gebruiken als brandstof i.p.v. glucose. Dit laatste 

Fat burner Bio
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 natuur herbergt gelukkig enkele 
hulpmiddeltjes om het wat gemakkelijker en vlotter te doen verlopen. Physalis Fat Burner 
Bio is een 100% biologisch complex op basis van plantenextracten dat ons helpt om 
een gezond gewicht te behouden. Het bevat onder andere een groene thee-extract, rijk 
aan catechines die het vetmetabolisme verhogen. Physalis Fat burner bio bevat ook een 
bestudeerd groene koffie-extract (Svetol®) waarvan de doeltreffendheid werd aangetoond 
in klinische studies. Met Careless®, een premium ingrediënt met klinisch onderbouwde 
kwaliteit en werkzaamheid, bereid uit mango’s verwerkt op een speciaal oogsttijdstip. 
Aangevuld met TetraSOD®, of gevriesdroogde Tetraselmis chuii alg, geproduceerd via een 
gepatenteerde technologie die resulteert in een hoge S.O.D. activiteit (> 30 000 IU/g).

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN

✓ Polyfenolen: flavonoïden en catechines met o.a. EGCG 
✓ Chlorogeenzuren, waaronder 5-caffeoylkininezuur
✓ Superoxide dismutase (SOD)

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Helpt bij afslankingskuren.
✓ Verbetert de vetverbranding.
✓ Werkt vochtafdrijvend.
✓ Stimuleert de warmteproductie.
✓ Bootst het effect van caloriebeperking na zonder een verminderde 

voedselinname en bevordert daarmee de verbranding van de 
vetreserves.

✓ Heeft een sterke antioxidatieve werking.
✓ Zorgt dat je je vitaler voelt en meer energie bezit om te bewegen.
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werd bevestigd in een gerandomiseerde, dubbel blinde studie uitgevoerd bij 
50 personen tussen 19 en 75 jaar, met een BMI boven de 25. Na een periode 
van 60 dagen, werd een gemiddeld gewichtsverlies van 5 kg aangetoond 
bij de actieve groep t.o.v. 2,4 kg bij de placebo-groep (figuur 1). De 9 
wetenschappelijke studies over Svetol® onderbouwen de positieve werking 
van het extract bij gewichtscontrole. Naast ongeveer 10% reductie van de 
BMI, heeft het ook een gunstig effect op vermindering van de vetmassa (+4% 
vetvrije massa), waardoor je geen vocht of spieren, maar effectief vet verliest. 

CARELESS® (Mangifera indica)
Physalis Fat burner bio bevat 100 mg Careless® per dagdosis. Careless® is een 
premium ingrediënt met klinisch onderbouwde kwaliteit en werkzaamheid, 
bereid uit een speciale variëteit, nl. Kili-mookku mango’s uit Zuid-India, en 
verwerkt op een speciaal oogsttijdstip. De inname van Careless® bootst 
als het ware het effect van caloriebeperking na zonder een verminderde 
voedselinname. Zowel in vitro als humane studies (acuut en lange termijn) 
tonen het effect aan op belangrijke metabole enzymen zoals AMPK en SIRT1. 
Deze enzymen reguleren de energie homeostase en hebben zo een positieve 
invloed op het metabolisme en verbeteren de glucosetolerantie. 

TETRASOD® (Tetraselmis chuii)
Oxidatieve stress, oftewel een teveel aan vrije radicalen, kan allerlei klachten 
en ziekten veroorzaken. Zo kan het o.a. aanleiding geven tot vetophoping. 
Omgekeerd geeft overgewicht op zich ook aanleiding tot meer oxidatieve 
stress. Vetweefsel is immers niet enkel een weefsel voor energieopslag, 
maar het is ook een actief endocrien (hormoonproducerend) orgaan dat 
verschillende biologisch actieve moleculen (hormonen en cytokines) vrijgeeft, 
vooral adipokines of adipocytokines. Door een adipokine-onevenwicht 
bij obesitas ontstaat er een chronische lichte ontsteking dat leidt tot 
permanent verhoogde oxidatieve stress. Teveel oxidatieve stress beschadigt 
de cellen en dit leidt tot obesitas gerelateerde complicaties. 

Physalis Fat burner bio bevat daarom 140 I.U. TetraSOD® per dagdosis. Dit 
is een volledig natuurlijk, marien (uit de Tetraselmis chuii alg; fytoplankton), 
vegan en gevriesdroogd ingrediënt, geproduceerd via een duurzame en 
gepatenteerde technologie zonder gebruik te maken van een chemisch 
extractie- of concentratieproces. De state-of-the-art technologie resulteert in 
een micro-alg die tot 30 maal meer S.O.D., een sterk antioxidant, produceert 
dan andere microalgen; de S.O.D. activiteit bedraagt maar liefst >30 000 IU/g. 
De actieve stoffen zijn van nature uit geëncapsuleerd door de celwand van de 
microalg. Dit zorgt ervoor dat de actieve stoffen beschermd zijn tegen afbraak 
in de maag en pas worden vrijgesteld in de darmen. TetraSOD® heeft een zeer 
uitgebalanceerde nutritionele samenstelling en bevat de drie belangrijkste 
antioxidatieve enzymen (S.O.D., glutathion peroxidase en catalase), dit 
zijn primaire antioxidanten die ons lichaam beschermen tegen oxidatieve 
stress. Primaire antioxidanten zijn enzymen die continu vrije radicalen 
neutraliseren (ze kunnen zichzelf recyclen en herhaaldelijk vrije radicalen 
blijven neutraliseren). Secundaire antioxidanten daarentegen kunnen slechts 
eenmaal op vrije radicalen inwerken.

Superoxide dismutase (S.O.D.) is één van de snelst werkende en krachtigste 
antioxidanten. Dit enzym schakelt actief de schadelijke zuurstofradicalen 
(zoals superoxide anion en waterstofperoxide) uit en helpt zo om oxidatieve 
stress tegen te gaan. Naast een verhoogde oxidatieve stress, hebben mensen 
met obesitas vaak ook een verminderde S.O.D. activiteit. S.O.D. kan helpen bij 
het voorkomen van obesitas en obesitas-geassocieerde complicaties zoals 
inflammatie van vetweefsel en cellulitis op de dijen.

*Metabool syndroom: stofwisselingsaandoening die door de hedendaagse westerse levensstijl meer en 
meer voorkomt. De oorzaak ligt bij een onevenwicht tussen de voedselopname en de lichamelijke activiteit. 
Mensen die te veel eten en te weinig bewegen lopen een verhoogd risico. Door dit onevenwicht treedt 
een verstoring op in de regulatie van de stofwisseling door de hersenen. De ziekte gaat typisch gepaard 
met obesitas, hypertriglyceridemie, verlaagd HLD-cholesterol, verhoogde bloeddruk en gestegen nuchtere 
glycemie (diabetes type 2).

Samenstelling per 2 tabletten

Camellia sinensis extr. bio 500 mg
(≥50% polyphenols, 10% catechins)
Coffea canephora extr. bio 450 mg
(Svetol® >40% chlorogenic acids, 10-15% 5-caffeoyl-quinic acid)
Mangifera indica fruit powder bio (Careless®) 100 mg
TetraSOD® ((Tetraselmis chuii) >30 000 SOD IU/g) 4,67 mg

Svetol® is a trademark of Naturex S.A.  

Careless® is a trademark of Vital Solutions Swiss AG

Gebruik: 
2 x 1 tablet per dag. Te nemen ’s morgens en ’s middags bij het begin van de 
maaltijd met wat water.

• Bevat verwaarloosbare hoeveelheden jodium.

• 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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