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Technische fiche

FOLATEN
Het is van groot belang om voor en tijdens de zwangerschap voldoende 
folaten in te nemen. 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. 

Physalis Happy mama® bevat 400 µg folaat in de vorm van 5-MTHF Quatrefolic® 
i.p.v. foliumzuur. Foliumzuur op zich is immers niet biologisch actief en 
moet worden omgezet in het metabolisch actieve 5-methyltetrahydrofolaat 
(5-MTHF) door middel van verschillende stappen. Hierbij speelt het enzym 
methyleentetrahydrofolaatreductase (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. 
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 1: omzetting foliumzuur via meerstapsproces vs. Quatrefolic®

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

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

De groei van een baby tijdens de zwangerschap is verbluffend. In slechts 9 maanden 
ontwikkelt zich vanuit één enkele cel een volmaakt kindje dat beschikt over alle vitale 
functies. Het is dus niet verwonderlijk dat voldoende aanvoer van vitamines en mineralen 
noodzakelijk is. Een aantal studies tonen aan dat zelfs in onze rijke Westerse wereld er 
nutritionele tekorten kunnen optreden. Het is daarom belangrijk om vanaf de kinderwens te 
starten met de suppletie van nutriënten tot aan het einde van de zwangerschap en tijdens 
de borstvoedingsperiode.

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN HOOFDEIGENSCHAPPEN

✓ Foliumzuur (Quatrefolic®; 
5-MTHF glucosaminezout)

✓ Cholinebitartraat 
(VitaCholine®)

✓ Vitamine A (β-caroteen)
✓ Vitamine B1 (thiamine HCl)
✓ Vitamine B2 (natrium 

riboflavine-5’-fosfaat)
✓ Vitamine B3 (nicotinamide)
✓ Vitamine B5 

(D-calciumpantothenaat)
✓ Vitamine B6 (pyridoxal-5’-

fosfaat)

✓ Vitamine B12 (MecobalActive®;  

methylcobalamine)
✓ Biotine
✓ Vitamine C
✓ Vitamine D3
✓ Vitamine E
✓ Ijzer
✓ Jood
✓ Koper
✓ Magnesium (Aquamin® Mg)
✓ Mangaan
✓ Selenium
✓ Zink

✓ Is ideaal voor de suppletie van nutriënten tot aan het einde van de 
zwangerschap en tijdens de borstvoedingsperiode.

✓ Verbetert de normale weefselgroei bij de (aanstaande) moeder (zoals 
o.a. baarmoeder en placenta).

✓ Zorgt voor meer energie en vermindert vermoeidheid.
✓ Voorkomt bloedarmoede tijdens de zwangerschap.
✓ Ondersteunt de cognitieve functies en normale groei bij kinderen.
✓ Vermindert het risico op neurale buisdefecten en hartaandoeningen.

Happy mama® 
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- 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; dit is de 
biologisch actieve vorm van de voornaamste natuurlijk voorkomende 
folaatvorm. Nog beter biobeschikbaar dan 3e generatie-moleculen. De 
molecule is bovendien stabieler en beter oplosbaar. 

VITAMINE B12
De vernieuwde Physalis Happy mama® 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.

IJZER & VITAMINE C
Naast zijn rol in de bloedvorming, is ijzer ook cruciaal voor de celdeling, 
het immuunsysteem en de vermindering van vermoeidheid. 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 Happy mama® 
bevat 28 mg ijzer en dit onder de vorm van een chelaat, het ijzerbisglycinaat. 
Dit is een goed opneembare vorm die bovendien goed verdragen wordt. Het 
geeft immers minder aanleiding tot constipatie en misselijkheid dan andere 
ijzerpreparaten. De verbeterde Physalis Happy mama® bevat eveneens een 
hoge dosis (180 mg) vitamine C dat de absorptie van ijzer bevordert en zorgt 
voor een goede werking van het immuunsysteem. 

VITAMINE D
Voor de opbouw van sterke botten is een voldoende opname van calcium 
nodig. Tijdens de zwangerschap is calciumrijke voeding dus van zeer 
groot belang. Voor een goede opname van calcium uit de voeding is er 
ook voldoende vitamine D nodig. Een tekort tijdens de zwangerschap en 
zuigelingenperiode kan aanleiding geven tot een vertraging van de groei, 

skeletafwijkingen en een verhoogd risico op heupfracturen op oudere leeftijd. 
Daarom bevat Physalis Happy mama® 500% van de R.I. van vitamine D. 
Vitamine D wordt normaal gevormd ter hoogte van onze huid onder invloed 
van het zonlicht, maar een tekort komt nog frequent voor bij zwangere 
vrouwen. Tijdens de zwangerschap is de behoefte aan vitamine D immers 
groter en is het belangrijk om een voldoende aanvoer van deze vitamine te 
voorzien. 

CHOLINEBITARTRAAT (VitaCholine®)
Recent onderzoek heeft de rol van choline in de embryogenese, de 
foetale ontwikkeling en de groei van de zuigeling aangetoond. Choline 
speelt immers een belangrijke rol in de celdeling, celgroei en 
celdifferentiatie, het functioneren van de placenta en draagt bij tot het 
homocysteïnemetabolisme. Fosfatidylcholine is bijvoorbeeld een belangrijke 
structurele component van alle celmembranen en acetylcholine is een 
primaire neurotransmitter in cholinerge neuronen. Tijdens de zwangerschap 
verandert het choline metabolisme, waardoor de behoefte verhoogt. Tijdens 
de zwangerschap verhoogt choline de beschikbaarheid van DHA (synergie) 
en ook na de bevalling is choline van groot belang bij de hersenontwikkeling 
van borstgevoede baby’s.

CAROTENOÏDEN
Physalis Happy mama® bevat bèta-caroteen, een voorloper voor vitamine A 
(retinol) die ook wel provitamine A genoemd wordt. Het is een veilige bron van 
vitamine A omdat ze in het lichaam pas wordt omgezet in vitamine A wanneer 
dit nodig is. Vitamine A is een vetoplosbare vitamine met een antioxidatieve 
werking die bijdraagt tot het normale ijzermetabolisme in ons lichaam. 
Bovendien speelt het een rol in de celdifferentiatie.
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ANDERE BELANGRIJKE TOEGEVOEGDE NUTRIËNTEN
Physalis Happy mama® bevat ook de volgende vitamines:

- Vitamines B1, B2, B3, B5, B6 en biotine → zorgen voor meer energie 
en helpen om de vermoeidheid, die vaak gepaard gaat met een 
zwangerschap, te verminderen. 

- Vitamine B2 → helpt bij de vorming van nieuwe rode bloedcellen en 
staat het ijzermetabolisme bij. 

- Vitamine B5 → bevordert de aanmaak van bepaalde hormonen en 
vitamine D. 

- Vitamine B6 → helpt bij de vorming van nieuwe rode bloedcellen en is 
van belang voor de regulering van de hormonale activiteit.

- Vitamine E → beschermt onze cellen tegen vrije radicalen.

Naast een reeks vitamines werden ook enkele belangrijke mineralen 
toegevoegd aan dit complex. 

- Jood → ondersteunt de cognitieve functies en de normale groei bij 
kinderen. 

- Koper (chelaatvorm) → belangrijk voor het ijzertransport in ons lichaam 
en voor gezond bindweefsel. 

- Magnesium (Aquamin® Mg: marien biobeschikbaar magnesium, dat 
bovendien 72 sporenelementen aanlevert die synergistisch werkt met 
magnesium) → draagt bij tot het energieleverend metabolisme en speelt 
een rol in de eiwitsynthese en de celdeling. 

- Mangaan → nodig voor de bindweefselvorming, gezonde botten en de 
bescherming van de cellen. 

- Selenium → beschermt de cellen tegen vrije radicalen en ondersteunt de 
schildklierfunctie.

- Zink (chelaatvorm) → belangrijk voor de vruchtbaarheid, de celdeling, 
DNA synthese, cognitieve functies, gezonde botten en de bescherming 
van de cellen tegen vrije radicalen. Een tekort aan zink kan ook het 
goede verloop van een zwangerschap beïnvloeden. Zinktekort tijdens de 
zwangerschap kan immers leiden tot foetale hypotrofie en aangeboren 
misvormingen. 

COMBINATIE PHYSALIS OMEGA 3 FORTE 
Eén tablet Physalis Happy mama® per dag is ideaal voor een goede 
voorbereiding op de zwangerschap en voor de nodige toevoer van de 
belangrijkste nutriënten tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. 

Ook de inname van het omega-3 vetzuur DHA , een belangrijke structurele 
component van de hersenen en het netvlies (ogen), wordt door veel experten 
aanbevolen. Combineer daarom Physalis Happy mama® met Physalis Omega 
3 forte. Voor een dagelijkse inname van 200 mg DHA volstaan 2 capsules per 
dag. (Het gunstig effect wordt bekomen bij de inname van minstens 200 mg 
DHA bovenop de dagelijkse behoefte van 250 mg EPA + DHA.)

DHA, docosahexaeenzuur heeft een structurele en functionele rol ter hoogte 
van de hersenen en het netvlies. Inname van DHA door de moeder tijdens de 
zwangerschap en de borstvoeding draagt bij tot een normale ontwikkeling 
van de hersenen en van de ogen bij de foetus en bij zogende kinderen. De 
DHA concentratie in de moedermelk hangt immers af van de inname van DHA 
door de moeder en van de maternale reserves. 

Samenstelling per tablet

Foliumzuur (Quatrefolic®; 5-MTHF glucosaminezout) (200%*) 400 µg
Cholinebitartraat 100 mg
Vitamine A (100%*) (β-caroteen) 800 µg
Vitamine B1 (thiamine HCl) (136%*) 1,5 mg
Vitamine B2 (natrium riboflavine-5’-fosfaat) (114%*) 1,6 mg
Vitamine B3 (nicotinamide) (125%*) 20 mg
Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) (167%*) 10 mg
Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat) (157%*) 2,2 mg
Vitamine B12 (MecobalActive®; methylcobalamine) (600%*) 15 µg
Biotine (200%*) 100 µg
Vitamine C (225%*)  180 mg
Vitamine D3 (500%*)  25 µg
Vitamine E (100%*)  12 mg
IJzer (200%*)  28 mg
Jood (100%*)  150 µg
Koper (100%*)  1 mg
Magnesium (Aquamin® Mg) (20%*) 75 mg
Mangaan (50%*) 1 mg
Selenium (128%*)  70 µg
Zink (100%*)  10 mg

* % van de Referentie Inname (R.I.) 
Aquamin® Mg is a registered trademark of Marigot Ltd. 
MECOBALACTIVE® is a trademark of HEALTHTECH BIO ACTIVES 
Quatrefolic® is a trademark of Gnosis  
VitaCholine® is a registered trademark of Balchem Corporation.

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

• 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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