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IJZER, VITAMINE C & KOPER
Ijzer tekort komt heel veel voor bij jongeren, ouderen, vegetariërs, veganisten 
en zwangere vrouwen en kan zorgen voor vermoeidheid, duizeligheid en 
hartkloppingen. De belangrijkste oorzaak van een ijzertekort is een onevenwichtige 
voeding (te weinig groenten, geen vleesproducten, …) en onvoldoende inname 
van vitamine C (te weinig fruit). Andere oorzaken van ijzertekort zijn bijvoorbeeld 
bloedverlies (zoals bij de menstruatie) en langdurige fysieke inspanningen. Ook 
een vegetarisch dieet is een risicofactor voor ijzertekort.

Physalis Ferro B12 forte bevat ijzer in chelaatvorm, het ijzerbisglycinaat, een 
goed opneembare vorm. Bovendien wordt ijzerbisglycinaat beter verdragen 
en geeft het minder aanleiding tot constipatie en misselijkheid dan andere 
ijzerpreparaten. Bovendien kunnen andere ijzerpreparaten, in tegenstelling tot 
ijzerbisglycinaat, de opname van andere nutriënten (zoals calcium, vitamine 
C en E) blokkeren. 

Ijzer is in ons lichaam heel belangrijk voor de vorming van rode bloedcellen, 
meer bepaald de aanmaak van hemoglobine (een eiwit in onze rode 
bloedcellen die zorgt voor de binding en het transport van zuurstof 
(O2) en koolstofdioxide (CO2)). Hemoglobine verbonden met zuurstof 
(oxyhemoglobine) geeft bloed zijn rode kleur. De molecule bestaat uit een 
porfyrine-ring met centraal een ijzer-atoom (Fe) (figuur 1). 

In elke rode bloedcel bevinden zich circa 640 miljoen hemoglobinemoleculen 
(elke hemoglobinemolecule kan maximaal 4 O2 of 4 CO2 moleculen binden). 
Elke dag wordt 1% van de hemoglobine vernieuwd. Een volwassene heeft 
600–800 gram hemoglobine, dat ongeveer 2,5 gram ijzer bevat (ca. 0,3%).

Daarnaast is ijzer ook van belang voor de energieproductie, de aanmaak van 
afweerstoffen en de afbraak van schadelijk stoffen.

Figuur 1: hemoglobine

Ijzer & zwangerschap
Tijdens de zwangerschap vraagt de ontwikkeling van het kind een 
verhoogde ijzertoevoer met als doel een efficiënte zuurstofaanvoer naar de 
foetus te verzekeren. Een tekort aan ijzer kan leiden tot vroeggeboorte. Om 
bloedarmoede tijdens de zwangerschap te vermijden, wordt de ijzersuppletie 
best opgestart van zodra men probeert zwanger te worden. Zo begint men de 
zwangerschap met voldoende ijzerreserve. Vooral tijdens het laatste trimester 
van de zwangerschap speelt de ijzertoevoer een belangrijke rol. De baby 
bouwt immers zelf ook een ijzerreserve op.

Physalis Ferro B12 forte bevat eveneens een hoge dosis (180 mg) vitamine C 
dat de absorptie van ijzer ter hoogte van het darmkanaal bevordert en 
zorgt voor een goede werking van het immuunsysteem. Dit complex bevat 
daarnaast 1,65 mg koper in bisglycinaatvorm, dit mineraal is belangrijk voor 
het ijzertransport in ons lichaam en de aanmaak van rode bloedcellen.

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓ Ijzerbisglycinaat
✓ Vitamine C
✓ Koperbisglycinaat
✓ Folaat (5-MTHF glucosamineszout)
✓ Vitamine B2 (riboflavine 5’-fosfaat)
✓ Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat (P5P))
✓ Vitamine B12 (methylcobalamine)

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Houdt de ijzerreserves op peil.
✓ Is nodig voor de vorming van rode bloedcellen.
✓ Gaat vermoeidheid tegen.
✓ Geeft meer energie.
✓ Draagt bij tot normale weefselgroei bij de (aanstaande) moeder (zoals 

o.a. baarmoeder en placenta).
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Ferro B12 forteforte

Wanneer men kampt met ijzertekort is suppletie van ijzer aanbevolen, maar ook andere 
vitamines en mineralen zoals vitamine B2, B6, B9, B12, vitamine C en koper zijn belangrijk 
om de ijzerreserves op peil te houden. Physalis Ferro B12 forte bevat ijzer in chelaatvorm, 
het ijzerbisglycinaat, een goed opneembare vorm. Physalis Ferro B12 forte draagt 
daarnaast bij tot de vermindering van vermoeidheid dankzij de vitamines B6 en B12. IJzer 
en vitamine B12 ondersteunen de vorming van rode bloedcellen en hemoglobine. Vitamine 
B2 ondersteunt het ijzermetabolisme en vitamine C verhoogt de ijzerabsorptie.

IJzerbisglycinaat - Goede gastro-intestinale tolerantie 
Biologisch actieve vormen - Hoog gedoseerd 
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FOLIUMZUUR 
Physalis Ferro B12 forte bevat folaat, onder zijn geactiveerde vorm 5-MTHF 
glucosamineszout i.p.v. foliumzuur. Foliumzuur op zich is niet biologisch actief 
en moet worden omgezet in het metabolisch actieve 5-methyltetrahydrofolaat 
(5-MTHF) door middel van verschillende stappen. Hierbij speelt het enzym 
methyltetrahydrofolaatreductase (MTHFR) een sleutelrol. De genetische 
variatie tussen individuen zorgt er echter voor dat sommige mensen een 
onjuiste of minder efficiënte vorm van dit enzym produceren, waardoor 
deze omzetting bij hen niet optimaal verloopt. Quatrefolic® komt structureel 
overeen met de actieve 5-MTHF vorm en omzeilt zo alle omzettingsstappen 
(figuur 2). Het levert dus een “kant en klaar” folaat dat het lichaam direct 
zonder enige omzetting kan gebruiken. Bovendien is er geen risico op 
opstapeling van ongewijzigd foliumzuur in het lichaam.

Figuur 2: omzetting foliumzuur via meerstapsproces vs. Quatrefolic®

VERGELIJKING FOLIUMZUUR (2E GENERATIE) - METAFOLIN®  
(3E GENERATIE) - QUATREFOLIC® (4E GENERATIE)

Figuur 3: vergelijking foliumzuur (2e generatie) - Metafolin® (3e generatie) - Quatrefolic® (4e generatie)

- 1e generatie: folaten uit de voeding (spinazie, broccoli, lever, kaas..)
- 2e generatie: foliumzuur; dit is eigenlijk een synthetische geoxideerde 

molecule die in de natuur niet voorkomt, maar het kan wel door het 
menselijk lichaam gebruikt worden als een voorloper van natuurlijke 
folaten die biologisch actief zijn.

- 3e generatie: calciumzout van 5-methyltetrahydrofolaat; dit is de 
biologisch actieve vorm van de voornaamste natuurlijk voorkomende 
folaatvorm. Vb. Metafolin®.

- 4e generatie: glucosaminezout van 5-methyltetrahydrofolaat (Quatrefolic®); 
dit is de biologisch actieve vorm van de voornaamste natuurlijk voorkomende 
folaatvorm. Nog beter biobeschikbaar dan 3e generatie-moleculen (figuur 4). 
De molecule is bovendien stabieler en beter oplosbaar. 

Figuur 4: verschil in biologische beschikbaarheid tussen het glucosaminezout van 5-MTHF, het 
calciumzout van 5-MTHF en foliumzuur

Foliumzuur of vitamine B9 is een essentiële vitamine en moet dus ingenomen 
worden via de voeding omdat ons lichaam deze niet zelf kan aanmaken. 
Foliumzuur is noodzakelijk voor de aanmaak van rode bloedcellen en een 
tekort kan de kans op hartziektes vergroten. 

Foliumzuur & zwangerschap
Verschillende studies tonen aan dat een bijkomende opname van 400 µg 
per dag voor en tijdens de zwangerschap het risico op neuralebuisdefecten 
(spina bifida (open rug), anencefalie (verminderde of geen ontwikkeling 
van de hersenen)) en hartziekten reduceert. De manier waarop ze deze 
afwijkingen verminderen is nog niet precies gekend, maar de rol van folaten 
bij de vorming van nieuwe cellen, bij DNA en RNA synthese en bij de synthese 
van aminozuren is wel aangetoond. 

VITAMINE B2 & B6
Physalis Ferro B12 forte bevat vitamine B2 onder zijn geactiveerde vorm 
riboflavine 5’-fosfaat. Riboflavine 5’-fosfaat is de biologisch actieve vorm 
waarin vitamine B2 voorkomt in cellen en weefsels. Het is stabieler dan 
riboflavine. Het is immers minder gevoelig aan zuurstof en hierdoor vindt er 
minder oxidatie plaatst.

Physalis Ferro B12 bevat ook vitamine B6 onder zijn geactiveerde vorm 
pyridoxal-5’-fosfaat (P5P). P5P wordt sneller opgenomen door het lichaam. 
Bovendien werd aangetoond dat P5P efficiënter is voor mensen met een 
verminderde leverfunctie. Ook mensen die veel alcohol tot zich nemen 
kunnen P5P efficiënter opnemen. Tot slot bestaat er bij hoge innames van 

Biologische beschikbaarheid bij ratten
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Physalis Ferro B12 forte bevat “geactiveerde vitamine-vormen”
Dit wil zeggen dat de vitaminen toegevoegd worden in de vormen 
zoals die in het menselijk lichaam voorkomen en gebruikt worden. 
Niet-geactiveerde vormen moeten in het lichaam eerst worden 
omgezet naar hun biologisch actieve vorm. 

Door de B-vitaminen rechtstreeks aan te bieden in hun co-
enzymatische vormen kunnen problemen met de omzetting worden 
vermeden met als resultaat een hogere biologische beschikbaarheid, 
een betere absorptie door de lichaamscellen en minder belasting van 
de lever!
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pyridoxine HCl een risico op neuronale schade. De vermoedelijke oorzaak 
is een gebrekkige omzetting van pyridoxine in pyridoxaal-5’-fosfaat 
(bijvoorbeeld door een verminderde lever- of nierfunctie of gebrek aan het 
enzym alkalische fosfatase) waardoor de spiegel van vrij pyridoxine te veel 
stijgt. In dierenonderzoek is vastgesteld dat vitamine B6 onder de vorm van 
pyridoxal-5’-fosfaat niet schadelijk is voor het zenuwstelsel.

Vitamines B2 en B6 zijn van essentieel belang voor het functioneren van 
het zenuwstelsel. Ze fungeren als co-enzym voor bepaalde biochemische 
reacties. Vitamine B2 is bijvoorbeeld essentieel voor de mitochondriale 
energieproductie en ondersteunt daarnaast ook het ijzermetabolisme. 
Vitamine B2 en B6 zorgen dus voor meer energie en helpen om de 
vermoeidheid, die vaak gepaard gaat met een ijzertekort, te verminderen. 
Door een onevenwichtige of minder kwalitatieve voeding, een groter verbruik 
of verminderde opname zijn tekorten van deze B-vitamines veel voorkomend. 

VITAMINE B12
Physalis Ferro B12 forte bevat het beter biobeschikbaar, gepatenteerde en 
klinisch geteste MecobalActive®. MecobalActive® is vitamine B12 onder zijn 
actieve vorm zoals die meestal voorkomt in de natuur; methylcobalamine. 
Bovendien wordt MecobalActive® geproduceerd via “groene chemie”, waarbij 
het minimaliseren van het gebruik en het ontstaan van schadelijke verbindingen 
centraal gesteld wordt. Dit resulteert in een veilig en zuiver eindproduct. 

Vitamine B12 zorgt voor meer energie, het is daarnaast van belang voor 
de werking van het zenuwstelsel en het immuunsysteem en speelt een 
belangrijke rol in de celdeling. Vitamine B12 is bovendien, samen met ijzer, 
nodig voor de vorming van rode bloedcellen en hemoglobine. Daarenboven 
is de combinatie van foliumzuur en vitamine B12 erg van belang voor een 
normaal homocysteïne-metabolisme (homocysteïne hebben we nodig voor 
de huishouding van eiwitten in ons lichaam.). Vitamine B12-tekorten komen 
vrij vaak voor, voornamelijk bij vegetariërs, vermits vitamine B12 uitsluitend 
terug te vinden is in dierlijke producten.

Samenstelling per 2 tabletten

IJzer (321%*) 45 mg
Koper (165%*) 1,65 mg
Vitamine B2 (natriumriboflavine-5’-fosfaat) (1786%*) 25 mg
Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat) (429%*) 6 mg
Foliumzuur (Quatrefolic®; 5-MTHF glucosaminezout) (250%*) 500 µg
Vitamine B12 (MecobalActive®; methylcobalamine) (20 000%*) 500 µg
Vitamine C (225%*) 180 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.)  

MECOBALACTIVE® is a trademark of HEALTHTECH BIO ACTIVES 

Quatrefolic® is a trademark of Gnosis

Gebruik:
1 (kinderen vanaf 12 jaar) à 2 tabletten per dag. Te nemen tijdens de maaltijd.

• 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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