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EEN 100% NATUURLIJKE BRON VAN 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. Verder verhoogt het de ijzeropname en staat het 
in voor de collageenvorming. Collageen is een belangrijke molecule die 
zorgt voor de stevigheid van onze huid, botten, gewrichtskraakbeen, tanden, 
tandvlees en bloedvaten. Vitamine C speelt ook een rol in de werking van 
het zenuwstelsel (concentratie, leren, geheugen en redeneren). Tot slot is de 
vitamine cruciaal voor de regeneratie van de actieve vorm van vitamine E 
en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress. 

De vitamine C in Physalis Organic C is van natuurlijke oorsprong en daardoor 
goed opneembaar. De natuurlijke matrix van Physalis Organic C levert een 
breed scala aan polyfenolen en andere fytonutriënten die de werking en de 
stabiliteit van vitamine C ondersteunen.

AMLA (Phyllanthus emblica)
Amla of Indische ganzenbes is een geel-groene bes die reeds lange tijd 
gebruikt wordt in de Ayurveda vanwege zijn hoog gehalte aan vitamine C en 
de aanwezigheid van polyfenolen en andere flavonoïden. Het amla-extract 
in Physalis Organic C, gestandaardiseerd op 25% vitamine C, is afkomstig 
van biologisch gekweekte Indische ganzenbessen, die met puur water 
geëxtraheerd worden. De kwaliteit wordt gewaarborgd en gecontroleerd via 
de nieuwste technologieën. De rest van dit extract bestaat uit co-factoren/
nutriënten van amla zoals flavonoïden en polyfenolen. Naast de antioxidatieve 
capaciteit van het amlafruit, zijn ook zijn bloeddruk- en suikerverlagende 
werking, de antimicrobiële en -inflammatoire werking beschreven en 
onderzocht.

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 

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓ Natuurlijke vitamine C
✓ Carotenoïden
✓ Polyfenolen (zoals o.a. flavonoïden)

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Ondersteunt het immuunsysteem. 
✓ Draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid.
✓ Ondersteunt de energiestofwisseling. 
✓ Verhoogt de ijzeropname.
✓ Draagt bij tot het behoud van een gezond zenuwstelsel.
✓ Beschermt de cellen tegen vrije radicalen. 
✓ Komt tussen in de normale collageenvorming voor het behoud van 

een gezonde huid, bloedvaten, botten, gewrichtskraakbeen, tanden en 
tandvlees.

Organic C Bio
Physalis Organic C bio is een hoogwaardig complex van 3 gestandaardiseerde en 
biologische extracten. Zowel amla (Indische ganzenbes), acerola (West-Indische kers) en 
camu camu zijn van nature erg rijk aan vitamine C. De gestandaardiseerde extracten van 
deze bessen bevatten respectievelijk minimaal 25%, 38% en 14% volledig natuurlijke 
vitamine C. Bovendien zorgt de matrix met co-factoren voor een betere biobeschikbaarheid.

Wholefood vitamin C
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mineralen). Daarnaast verraadt de rode kleur van de bessen de aanwezigheid 
van anthocyaninen en dus een krachtige antioxidatieve capaciteit. Het 
acerola-extract in Physalis Organic C wordt bereid uit het sap van biologische 
acerolakersen en is gestandaardiseerd op 38% vitamine C. 

 
CAMU CAMU (Myrciaria dubia)
Het extract van biologische camu camu, met gegarandeerd 14% vitamine C 
wordt bereid van deze geel tot paarsrode vruchten die groeien aan de 
moerasachtige oevers van de Amazone (Zuid-Amerika). Het vitamine C 
gehalte in camu camu is, net zoals bij amla en acerola, uitzonderlijk hoog. Ter 
vergelijking: verse Camu Camu bessen bevatten tot gemiddeld 2% vitamine 
C, terwijl een citroen slechts 0,5% vitamine C bevat. Camu camu is tevens 
een bron van polyfenolen en carotenoïden.

Samenstelling per 5 tabletten

Vitamine C (1250%*) bio  1000 mg
(Malpighia glabra extr., Emblica officinalis extr., Mycriaria dubia extr.)

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

Gebruik: 
1 à 5 tabletten per dag. Te nemen bij de maaltijd met wat water.

• Nierpatiënten mogen niet meer dan 200 mg vitamine C per dag innemen gelet 
op onder andere het risico op hyperoxalemie.

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.  

• 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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