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GROENE THEE (Camellia sinensis)
Physalis Max Energy bio bevat een extract van of groene thee met maar 
liefst 80% polyfenolen, waarvan 10% catechines en 4-9% cafeïne. Het is 
aangetoond dat deze bestanddelen verantwoordelijk zijn voor de antioxidatieve 
werking van groene thee. Groene thee is bovendien ook een natuurlijke bron 
van cafeïne. Hierdoor verbetert het de alertheid en de concentratie en brengt 
het meer vitaliteit en energie. Groene thee zorgt ook voor meer energie via 
een ander mechanisme. Er wordt extra energie vrijgesteld door de 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. 

MATÉ (Ilex paraguariensis)
Physalis Max Energy bio bevat 250 mg maté-extract per dagdosis. Maté 
wordt vervaardigd uit de blaadjes en knoppen van Ilex paraguariensis, een 
groenblijvende boom, uit de subtropische regenwouden die wel 18 m hoog 

kan worden. Yerba maté heeft de kracht van koffie, de gezondheidsvoordelen 
van thee én het euforiserend effect van chocolade. Al van oudsher dronk de 
inheemse bevolking maté als verkwikkende kruideninfusie en wordt daarom 
ook wel ‘het groene goud van de indianen’ genoemd. De matébladeren 
bevatten van nature vitaminen en mineralen en zijn tevens zeer rijk aan 
polyfenolen en chlorogeenzuur. De xanthinen in maté zijn cafeïne, theofylline 
en theobromine. Het cafeïnegehalte in het maté-extract bedraagt 2 tot 3%. 

GUARANA (Paullinia cupana)
Het guarana-extract gebruikt in Physalis Max Energy bio bevat 9-11% 
cafeïne. Guarana is het nootachtig zaadje van een klimplant die groeit in 
het Amazonebekken in Brazilië, net ten zuiden van de evenaar. Guarana 
wordt er al eeuwen door de inheemse bevolking gebruikt als natuurlijk 
‘energiesupplement’ en terecht! Deze markante zaadjes hebben hun 
stimulerende eigenschappen vooral te danken aan de van nature aanwezige 
cafeïne.

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓	 Polyfenolen, waaronder catechines en EGCG
✓	 Natuurlijke cafeïne
✓	 Macamiden, macaënen, glucosinolaten en fytosterolen
✓	 Withanolides
✓	 Natuurlijke vitamine C
✓	 3 belangrijkste antioxidatieve enzymen (S.O.D., glutathion peroxidase en 

catalase)

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Zorgt voor meer energie.
✓ Verbetert het uithoudingsvermogen.
✓ Helpt de sportprestaties te verbeteren.
✓ Ondersteunt de geest tijdens zware inspanningen.
✓ Zorgt voor een gezonde respons op alledaagse stress, overwerken en 

vermoeidheid.
✓ Verbetert mentale helderheid, concentratie en alertheid.
✓ Beschermt ons lichaam tegen oxidatieve stress die tijdens vermoeiende 

periodes, intensieve fysieke en mentale inspanning ontstaan.

Max Energy Bio
Futloos? Een drukke periode? Nood aan extra energie en kracht? De formule van Physalis 
Max Energy bio is een synergistische mix van gestandaardiseerde plantenextracten 
die op een doeltreffende en veilige manier bijdraagt tot meer energie en een beter 
uithoudingsvermogen. Dit krachtig complex is een bron van natuurlijke cafeïne (theïne) 
dankzij de extracten van zowel guarana, maté als groene thee. Het verbetert de 
concentratie en de alertheid en zorgt voor meer vitaliteit. Daarnaast bevat Physalis Max 
Energy bio Peruviaanse maca en ashwagandha die de geestelijke en fysieke inspanningen 
ondersteunen. De antioxidatieve enzymen uit TetraSOD® beschermen onze cellen tegen 
schadelijke vrije radicalen. Bevat tot slot natuurlijke vitamine C uit acerola of West-Indische 
kers, die de vermoeidheid vermindert en het zenuwstelsel ondersteunt. 
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PERUVIAANSE GINGSENG OF MACA (Lepidium meyenii)
Physalis Max Energy bio bevat ook 250 mg 4/1 extract van maca. Maca is 
een uniek natuurlijk hulpmiddel afkomstig uit het Andesgebergte (Peru) om 
de uithouding bij mentale en fysieke prestaties te verbeteren. Zelfs de Inca’s 
waren al vertrouwd met de rijkdom van maca of Peruviaanse ginseng en 
gaven de wortel mee wanneer hun krijgers ten strijde trokken. In Peru groeit 
maca op 4000 m 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. Zo is maca rijk aan o.a. 
macamiden en macaënen, die verantwoordelijk zijn voor de werking op het 
uithoudingsvermogen en de algemene vitaliteit. Recent wetenschappelijk 
onderzoek toonde een significant effect aan bij sportmannen op het 
uithoudingsvermogen in vergelijking met een placebo. Daarnaast heeft 
maca, net zoals andere ginseng soorten een adaptogene werking*. 

INDISCHE GINSENG (Withania somnifera)
Physalis Max Energy bio bevat 300 mg KSM-66 Ashwagandha®-extract 
of Indische ginseng, gestandaardiseerd op >5% withanolides en <0,1% 
withaferine. Alhoewel ashwagandha al eeuwen gekend is in de Ayurveda, 
wordt het nu pas wereldwijd erkend door de groeiende aandacht vanuit 
de wetenschappelijke wereld. KSM-66 Ashwagandha® is een premium 
ashwagandha-extract dat via “groene chemie” (zonder het gebruik van 
organische solventen) wordt geproduceerd. 14 jaar onderzoek resulteerde in 
een ashwagandha-extract met hoge withanolide-niveaus, maar met behoud 
van de verhoudingen die in de natuur worden teruggevonden. Het is ’s werelds 
meest bestudeerde en veiligste ashwagandha-extract (bevat verwaarloosbare 
hoeveelheden withaferine A, een cytotoxisch withanolide). Het bevordert de 
homeostase of het evenwicht in het lichaam door zijn adaptogene werking* 
en heeft de volgende klinisch bewezen effecten:

- Zorgt voor een gezonde respons op alledaagse stress, overwerken en 
vermoeidheid

-  Verbetert mentale helderheid, concentratie en alertheid
- Helpt de sportprestaties te verbeteren

ACEROLA (Malpighia glabra)
De acerola of West-Indische kers komt oorspronkelijk uit de Antillen, maar 
groeit ook in het noordoosten van Zuid-Amerika en in Centraal-Amerika. 
Acerola is vooral rijk aan vitamine C, wel 30-100 keer meer dan een 
sinaasappel. De bes  heeft een zeer hoge voedingswaarde (proteïnen, 
vitamines, carotenoïden en mineralen). Daarnaast verraadt de rode kleur 
van de bessen de aanwezigheid van anthocyaninen en dus een krachtige 
antioxidatieve capaciteit. Het acerola-extract in Physalis Max Energy bio wordt 
bereid uit het sap van biologische acerolakersen en is gestandaardiseerd op 
17% vitamine C.

Vitamine C is een wateroplosbare vitamine die als co-enzym fungeert voor 
talloze reacties in het lichaam. Zo ondersteunt vitamine C ons immuunsysteem 
(door een verbeterde T-celproliferatie). Bovendien is vitamine C nodig voor de 
werking van het energiemetabolisme en kan op die manier vermoeidheid 
tegengaan.

TETRASOD® (Tetraselmis chuii)
Tijdens drukke en vermoeiende periodes, intensieve fysieke en mentale 
inspanning, ontstaan in ons lichaam vrije radicalen, die aanleiding geven tot 
oxidatieve stress en schade kunnen aanbrengen in onze cellen en weefsels. 
Om je lichaam te beschermen tegen deze schadelijke invloeden werd 
TetraSOD® toegevoegd aan dit complex. 

TetraSOD® 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. produceert dan 
andere microalgen; de SOD 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. Physalis Max Energy bio 
bevat 140 IU S.O.D. per dagdosis. Dit is een ideale dosis om oxidatieve stress 
tegen te gaan en voor een goede recuperatie na fysieke inspanningen. S.O.D. 
helpt immers de fysieke tonus te verbeteren en spierpijn te beperken na een 
langdurige fysieke inspanning. Onderzoek toonde bovendien aan dat 140 IU 
S.O.D./dag significant de tekenen en symptomen van stress en vermoeidheid 
die gepaard gaan met o.a. fysieke prestaties, slaapstoornissen en cognitieve 
uitdagingen verbetert. Naast antioxidatieve enzymen is TetraSOD® ook een 
uitstekende veganistische bron van vitamine B12.

*Een adaptogeen is een stof die het aanpassingsvermogen van ons lichaam 
ondersteunt. Hierdoor verbetert de stressbestendigheid en de stemming.
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Samenstelling per 2 tabletten

Camellia sinensis extr. bio (80% polyphenols, 4-9% caffeine) 500 mg
Paullinia cupana extr. bio (9-11% caffeine) 250 mg
Lepidium meyenii extr. bio (4/1) 250 mg
Ilex paraguariensis extr. bio (2-3% caffeine) 250 mg
Vitamine C (100%*) (Malpighia glabra extr. bio) 80 mg
Withania somnifera extr. bio 300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolides <0,1% withaferine)
TetraSOD® (Tetraselmis chuii; 30 000 IU SOD/g) 4,67 mg

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

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

• Bevat cafeïne (max. 80 mg/dag), niet aanbevolen voor kinderen, zwangere 
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. 

• 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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