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Physalis No Stress is een natuurlijk en compleet complex met alle B-vitamines 
en magnesium die bijdragen tot het behoud van een gezond zenuwstelsel. 
Daarnaast draagt magnesium ook bij tot de vermindering van vermoeidheid. 
Het citroenmelisse-extract draagt bewezen bij tot de relaxatie en een goede 
nachtrust. Bevat Lactium®, een door wetenschappelijke studies ondersteund, 
natuurlijk product afgeleid van melk. Indiase ginseng (KSM-66 Ashwagandha®), 
gekend uit de Ayurveda helpt bij stress-situaties (zowel fysiek als mentaal). 
Dit complex bevat daarnaast een extract van baikalglidkruid (Scutell’up®)  
met klinisch bewezen werking. Aangevuld met taurine!

LACTIUM®

Per dagdosis bevat Physalis No Stress 150 mg Lactium®, een innovatief 
en natuurlijk product afgeleid van melk, met bio-actieve peptiden 
die ontspannend werken. Dit effect werd bovendien aangetoond in 
wetenschappelijke studies en treedt al op ongeveer 1 u na de inname. 12 jaar 
onderzoek leidde tot de ontwikkeling van Lactium®. Echter, de ontdekking 
kwam er uiteindelijk door het observeren van baby’s! Recent verteerde melk 
heeft een kalmerend effect op de pasgeborenen. Een de bioactieve peptide, 
alfa-casozepine, die enkel pasgeborenen kunnen aanmaken, ligt aan de basis 
van de ontspannende eigenschappen van melk. Lactium® werkt doeltreffend 
en natuurlijk op het centrale zenuwstelsel. Het heeft geen bijwerkingen en is 
niet verslavend. 

VITAMINES VAN DE B-GROEP
Physalis No Stress bevat ook alle vitamines van de B-groep (geactiveerde 
vitamine-vormen) die van essentieel belang zijn voor het functioneren 
van het zenuwstelsel. Deze vitamines fungeren als co-enzym voor 
bepaalde biochemische reacties, zoals bv. vitamine B2, of dé stress-
vitamine, die essentieel is voor de mitochondriale energieproductie. Door 
een onevenwichtige of minder kwalitatieve voeding, een groter verbruik of 
verminderde opname zijn tekorten van deze B-vitamines veel voorkomend.

Vitamine B1
Physalis No Stress bevat 1,1 mg vitamine B1, onder de vorm van thiamine 
hydrochloride i.p.v. thiamine mononitraat. Dit komt op een referentie-inname 
van 100% per dagdosis.

Vitamine B2
Physalis No Stress bevat 4,8 mg vitamine B2 onder zijn geactiveerde vorm 
natrium riboflavine-5’-fosfaat i.p.v. vrij riboflavine. Dit komt neer opeen 
referentie-inname van 343% per dagdosis. Natrium 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.

Vitamine B3
Physalis No Stress bevat 16 mg vitamine B3, onder de vorm van nicotinamide. 
Dit komt op een referentie-inname van 100% per dagdosis. Vitamine B3, 
niacine, circuleert in het plasma in de ongebonden vorm als zowel het zuur 
als het amide; namelijk nicotinezuur en nicotinamide; deze laatste is niacine 
gekoppeld aan een amidegroep.

Vitamine B5
Physalis No Stress bevat 6 mg vitamine B5 onder de vorm van 
D-calciumpantothenaat. Dit komt op een referentie-inname van 100% per 
dagdosis. D-calciumpantothenaat is stabieler dan het natriumzout en andere 
vormen.

Vitamine B6
Physalis No Stress bevat 1,4 mg vitamine B6, onder zijn geactiveerde vorm 
pyridoxal-5’-fosfaat (P5P) i.p.v. pyridoxine HCl. Dit komt op een referentie-
inname van 100% per dagdosis. P5P wordt sneller opgenomen door het 
lichaam.

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓ Lactium®

✓ Magnesium
✓ Vitamines van de B-groep
✓ Taurine
✓ Rozemarijnzuur
✓ Withanolides
✓ Baicaline

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Vermindert stress en angst.
✓ Werkt relaxerend en zorgt voor een goede nachtrust.
✓ Verbetert het uithoudingsvermogen, de kracht en het energieniveau.
✓ Vermindert vermoeidheid.
✓ Verbetert de stemming zonder vermindering van energie of cognitie.
✓ Bevordert de homeostase of het evenwicht in het lichaam.

No Stress
Tot 50% van de mensen over de hele wereld voelt zich minstens 3 keer per week 
gestrest. Conventionele anti-stress middelen hebben vaak ongewenste neveneffecten 
zoals tolerantie en afhankelijkheid. Daarom ging Physalis op zoek naar een veiligere en 
toegankelijkere oplossing.

KSM-66
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Folaat of vitamine B11 (Quatrefolic®)
Physalis No Stress bevat 200 µg folaat, onder zijn geactiveerde vorm 5-MTHF 
glucosamineszout i.p.v. foliumzuur. Dit komt op een referentie-inname van 
100% per dagdosis. 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. 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)

- 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. De molecule is bovendien stabieler en beter 
oplosbaar. 

 

Figuur 3: verschil in biologische beschikbaarheid tussen het glucosaminezout van 5-MTHF, het 
calciumzout van 5-MTHF en foliumzuur.

Vitamine B12 (MecobalActive®)
Physalis No Stress bevat 25 μg vitamine B12, onder zijn geactiveerde vorm 
methylcobalamine i.p.v. cyanocobalamine. Dit komt op een referentie-
inname van maar liefst 1000% per dagdosis. Physalis No Stress bevat 
het gepatenteerde en klinisch geteste MecobalActive®. Dit is vitamine B12 
onder zijn actieve vorm zoals die meestal voorkomt in de natuur; namelijk 
methylcobalamine. MecobalActive® wordt 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-tekorten komen vrij 
vaak voor, voornamelijk bij vegetariërs, vermits vitamine B12 uitsluitend terug 
te vinden is in dierlijke producten.

TAURINE
Taurine is een pseudo-aminozuur (wetenschappelijk wordt het wel als 
aminozuur gecatalogeerd, maar structureel gezien is het dat niet) en speelt 
een duidelijke rol in het hersenweefsel. Het kan door de bloed-hersenbarrière 
dringen en na binding met bepaalde receptoren een verminderde 
zenuwprikkeling geven. Het heeft bovendien een beschermende werking op 
onze zenuwcellen. Taurine ondersteunt ook het contractiemechanisme van 
het hart, dat bij stress-gerelateerde situaties meer belast wordt.

CITROENMELISSE (Melissa officinalis)
Physalis No Stress bevat eveneens een gestandaardiseerd extract van 
citroenmelisse. Net zoals valeriaan werd bij vele studies op citroenmelisse 
een anxiolytisch effect aangetoond. Maar daarnaast is ook de invloed op 
de stemming en het verrichten van constructieve handelingen (cognitieve 
functies) bewezen. 

Biologische beschikbaarheid bij ratten

Foliumzuur

5-MTHF glucosaminezout

5-MTHF calciumzout
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ASHWAGANDHA (Withania somnifera)
Physalis No Stress bevat 200 mg KSM-66 Ashwagandha® of Indische 
ginseng (de wortel van Withania somnifera) per dagdosis. Dit type ginseng 
helpt bij stress-situaties (zowel fysiek als mentaal). Ashwagandha is de meest 
populaire remedie uit de Ayurveda of de traditionele Indiase geneeskunde. 
Alhoewel het dus al eeuwen gekend is, wordt het nu pas wereldwijd erkend 
door de groeiende aandacht vanuit de wetenschappelijke wereld. KSM-66 
Ashwagandha® is een premium (biologisch) ashwagandha-extract ontstaan 
uit 14 jaar onderzoek dat wordt geproduceerd via “groene chemie” (zonder het 
gebruik van organische solventen). Het is gestandaardiseerd op minstens 5% 
withanolides en is ’s werelds meest bestudeerde en veiligste ashwagandha-
extract. Het bevordert de homeostase of het evenwicht in het lichaam door 
zijn adaptogene werking en heeft de volgende klinisch bewezen effecten: 

- Verminderen van stress en angst (27,9% daling in serum cortisolniveau).
- Verbeteren van het geheugen en cognitie.
- Toename van het uithoudingsvermogen, de kracht en het energieniveau.

BAIKALGLIDKRUID (Scutellaria baicalensis)
Daarnaast bevat Physalis No Stress 60 mg Scutell’up® of baikalglidkruid 
per dagdosis. Scutell’up® is een puur natuurlijk extract die het emotioneel 
evenwicht verbetert. Scutell’up® wordt alleen verkregen uit grondstoffen 
van de beste kwaliteit en is gestandaardiseerd op minstens 85% baicaline. 
Bovendien bevat het extract meer dan 80% flavonoïden.

De werking is vergelijkbaar met die benzodiazepine (het werkt als een 
selectieve partiële agonist van GABAα receptoren). Dit zorgt voor een verbeterde 
stemming zonder vermindering van energie of cognitie. Bovendien 
vermindert het ontsteking en inflammatoire cytokines die verantwoordelijk zijn 
voor depressieve symptomen en bevordert het neuronale differentiatie en groei.

MAGNESIUM
Physalis No Stress levert tot slot 75 mg magnesium per dagdosis onder de 
vorm van magnesiumglycerofosfaat. Deze organisch gebonden magnesium 
heeft een goede biobeschikbaarheid en veroorzaakt geen neveneffecten zoals 
goedkopere magnesiumvormen (o.a. magnesiumoxide). Magnesiumtekort 
komt meer voor dan men zou denken, en mensen onder stress zijn hier 
veelal meer vatbaar voor. Magnesium zorgt voor een goede werking van het 
zenuwstelsel en vermindert vermoeidheid.

Samenstelling per 2 tabletten

Melkeiwit hydrolysaat (Lactium®) 150 mg
Magnesium (20%*) 75 mg
Melissa officinalis extr. (5-10% rosmarinic acid) 200 mg
Taurine 325 mg
Withania somnifera extr. (KSM-66; >5% withanolides <0,1% withaferin) 200 mg
Scutellaria baicalensis extr. (Scutell’up®; 70% baicalin) 60 mg
Vitamine B1 (thiamine HCl) (100%*) 1,1 mg
Vitamine B2 (natrium riboflavine-5’-fosfaat) (343%*) 4,8 mg
Vitamine B3 (nicotinamide) (100%*) 16 mg
Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) (100%*) 6 mg
Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat) (100%*) 1,4 mg
Foliumzuur (Quatrefolic®) (100%*) 200 µg
Vitamine B12 (MecobalActive®; methylcobalamine)(1000%*) 25 µg

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

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

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.

• 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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