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Technische fiche

DE BESTE MACA KOMT UIT PERU
In Peru groeit maca op 4000 meter hoogte, niet de meest voor de hand liggende 
plek voor planten door de verschroeiende zon maar net zo goed temperaturen 
rond het vriespunt in combinatie met een stevige wind. Om zich te beschermen 
tegen deze extreme omstandigheden maakt maca heel wat beschermstoffen 
aan die ook heilzaam zijn voor de mens. Physalis Maca forte bio wordt gemaakt 
van de delen die onder de grond zitten, de verdikte hypocotylen.

WAAROM MAQABOOST®?
Physalis Maca forte bevat MaQaBoost®. MaQaBoost® is een uitgekiende blend 
van twee hoogwaardige biologische extracten van Peruviaanse macawortels 
wat zorgt voor een brede waaier aan kwalitatieve eigenschappen. Het eerste 
water-extract zorgt voor een zeer hoge concentratie aan (fyto)nutriënten en staat 
garant voor een dagelijkse inname van meer dan 2,5 g gedroogde macawortel. 
Het bevat onder andere macamides en macaënen, glucosinolaten,…

Het tweede werd uitgekozen vanwege het productieproces en wordt 
hoofdzakelijk gemaakt van donkere zwarte en paarse macawortels. Het 

unieke “raw” gelatinisatieproces zorgt ervoor dat het zetmeel uit de wortels 
wordt afgebroken; wat weer zorgt voor een betere verteerbaarheid, een betere 
absorptie en een beter (fyto)nutriëntenprofiel. Door deze sterke concentratie 
in MaQaBoost® komt 1 dagdosis (of 2 tabletten) overeen met de inname van 
maar liefst 26 g verse biologische macawortels.

 NATUURLIJKE VITALITEIT VOOR LICHAAM EN GEEST 
Maca, ook wel Peruviaanse ginseng genoemd, is een natuurlijk adaptogeen*, 
een stof die het aanpassingsvermogen van ons lichaam ondersteunt. Daardoor 
verbetert onze stressbestendigheid, maar ook ons humeur. Adaptogenen 
verbeteren bovendien de alertheid en het energieniveau, zonder de vervelende 
bijwerkingen van stimulerende middelen als cafeïne (zie figuur 1). De adaptogene 
werking van maca wordt toegeschreven aan de regulatie van de hypothalamus-
hypofyse-bijnier-as, die verantwoordelijk is voor de vrijstelling van corticosteron 
en andere parameters bij stress (zie figuur 2). 

Figuur 1: adaptogene effecten van maca

Maca forte forte Bio
Physalis Maca forte bio bevat MaQaBoost®, een unieke en geconcentreerde blend met 
100% biologische maca-extracten. Peruviaanse maca is een zeer resistente plant die 
groeit op grote hoogte in het Andesgebergte. De Inca’s kenden de stimulerende werking 
van deze wortel die in het ruige Andesgebergte groeit en gaven maca te eten aan hun 
krijgers voor ze ten strijde trokken. De macawortel werd een vast onderdeel van de 
voeding van de Andesbevolking die niet alleen de voedingswaarde erkenden, maar ook de 
positieve werking op lichamelijke en geestelijke prestaties. Daarnaast verbetert maca het 
uithoudingsvermogen en de algemene veerkracht, de fertiliteit en de vitaliteit. 

Met MaQaBoost® — 13 g verse maca / tablet

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓ Macaënen en macamiden
✓ Glucosinolaten
✓ Fytosterolen, waaronder bèta-sitosterol, campestrol, ergosterol,…
✓ Vitaminen en mineralen

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Ondersteunt de uithouding bij mentale en fysieke prestaties.
✓ Verhoogt de stressbestendigheid.
✓ Bevordert de ontgifting.
✓ Werkt als een afrodisiacum door het libido te verhogen.
✓ Verbetert de vruchtbaarheid.
✓ Verlaagt het cholesterolniveau in het plasma. 
✓ Vermindert symptomen van de menopauze.
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Recent wetenschappelijk onderzoek toonde een significant effect aan bij 
sportmannen op het uithoudingsvermogen in vergelijking met een placebo. 
Bovendien zorgt maca voor een betere recuperatie van de spieren na de 
inspanning. Een ander onderzoek met een waterig extract van maca toonde 
een verhoogd uithoudingsvermogen tijdens het zwemmen, dit door activatie 
van een antioxidatief afweersysteem. De hoge nutritionele waarde van 
maca (vitaminen, mineralen, onverzadigde vetzuren, complexe koolhydraten 
en aminozuren) draagt tevens bij tot deze werkingen/effecten.

*Er zijn drie belangrijke pijlers die een adaptogeen bepalen: de stof heeft (1) een niet-
specifieke werking die (2) met minimale verstoring van de normale fysiologische functies (3) 
een normaliserende werking heeft in het lichaam. Het aanpassingsvermogen van het lichaam 
wordt ondersteund, waardoor de fysieke en mentale stressbestendigheid en de stemming 
verbeteren.

Figuur 2: HPA-as of stress-as

BOOST VOOR HET LIBIDO EN DE VRUCHTBAARHEID 
Onderzoek heeft aangetoond dat maca helpt om seksuele dysfuncties te 
verminderen, maca is een stimulerende plant op vele gebieden, mede door 
zijn rijke nutritionele samenstelling en is ook aanbevolen voor vrouwen met 
verschillende hormonale aandoeningen, omdat het werkt als een krachtige 
endocriene regulator. 

Maca heeft potentieel om zowel de mannelijke als de vrouwelijke 
vruchtbaarheid te verbeteren. Zo verbetert het de spermakwaliteit (in 
volume, beweeglijkheid en aantal spermatozoïden) en verhoogt het 
gehalte luteïniserend hormoon (LH) tijdens de fase vlak voor de eisprong. 
LH is belangrijk als het op vruchtbaarheid van de vrouw aankomt want een 
eisprong kan pas plaatsvinden wanneer de concentratie van dit hormoon 
voldoende hoog is. 

ONTGIFTING EN ANTIOXIDATIEVE WERKING
Kruisbloemigen, zoals maca, bevatten veel glucosinolaten. Dit zijn zwavel- 
en stikstofhoudende suikerverbindingen. Zij worden bij de vertering, 
door de inwerking van het endogene myrosinase-enzym, omgezet in 
sterke beschermstoffen, zogenaamde isothiocyanaten. Isothiocyanaten 
neutraliseren de schadelijke vrije radicalen niet zelf, maar zetten 
beschermende mechanismen in de cel in gang. Daarom worden ze 
indirecte antioxidanten genoemd. Isothiocyanaten activeren de fase-2 
ontgiftingsenzymen van de lever die een langdurige antioxidatieve werking 
opwekken door een ‘leger’ antioxidanten in te zetten. Deze blijven nog actief 
lang nadat de isothiocyanaten het lichaam terug verlaten hebben. In feite is 
het resultaat tweevoudig: u krijgt een reinigingskuur waarbij er een betere 

afvoer is van schadelijke stoffen via de urine, én er wordt een netwerk van 
lichaamseigen antioxidanten geactiveerd. Dit is wat men een duurzame 
antioxidant noemt.

CHOLESTEROL & MENOPAUZALE SYMPTOMEN 
Dankzij zijn fytosterolen zorgt maca voor een reductie van het cholesterolniveau 
in het plasma. Fytosterolen zijn bioactieve stoffen met een gelijkaardige 
chemische structuur als cholesterol. Daardoor treden ze in “competitie” met 
voedingscholesterol voor opname in de zogenaamde “micellen” in de darm 
en verminderen ze de cholesterolabsorptie ter hoogte van het darmkanaal. In 
gerandomiseerde studies werd daarnaast een positief effect gerapporteerd van 
maca op menopauzale symptomen ten opzichte van placebo.

Samenstelling per 2 tabletten

Lepidium meyenii extr. bio (MaQaBoost®) 1300 mg

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en  borstvoedingsperiode.

 
 

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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