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Technische fiche

Osteo total®

Physalis Osteo total® werd samengesteld volgens de laatste wetenschappelijke 
inzichten en bevat sterk onderbouwde en hoogkwalitatieve actieve bestanddelen die het 
beendergestel in optimale conditie houden. Physalis Osteo total® bevat Calcified Atlantic 
Seaweed (CAS®), een 100% natuurlijk “whole food” mineralencomplex uit rode algen, rijk 
aan calcium én met een hoge biobeschikbaarheid. Calcium is nodig voor het behoud van 
een sterk beendergestel en wordt hierin perfect bijgestaan door vitamine D en vitamine 
K2. Vitamine D draagt bij tot de normale opname van calcium en fosfor. Osteo total® 
bevat vitamine K2 onder de vorm van dubbel gecoat en geëncapsuleerd MK-7 (K2VITAL® 
Delta). Deze synergie is compleet door de toevoeging van magnesium, mangaan en zink 
in een biobeschikbare vorm. Mangaan ondersteunt de vorming van bindweefsel (zoals o.a. 
kraakbeen) en draagt net zoals zink en vitamine C bij tot de bescherming van de cellen 
tegen oxidatieve stress.

BAMBOE (Bambusa arundinaceae)
Physalis Osteo total® bevat een hoge dagdosis silicium van natuurlijke en 
plantaardige oorsprong, uit bamboe. Silicium is een belangrijk bestanddeel 
van bindweefsel. Bindweefsel komt o.a. voor in botten en kraakbeen. Studies 
tonen meer en meer het belang van silicium aan bij de botvorming en -herstel. 
Silicium komt in de natuur vooral voor onder de vorm van silicaten (mineralen) 
en silica (SiO2). Silicium in de vorm van silica aanwezig in Osteo total® is beter 
opneembaar dan elementair silicium. 

CALCIFIED ATLANTIC SEAWEED (CAS®) (Lithothamnium calcareum)
De formule van Physalis Osteo total® bevat Calcified Atlantic Seaweed 
(CAS®). Het is een 100% natuurlijk “whole food” mineralencomplex uit rode 
algen, rijk aan calcium én met een hoge biobeschikbaarheid. Daarnaast 
bevat dit verkalkt zeewier ook magnesium, ijzer en een aantal andere 
mineralen en sporenelementen. Het zeewier absorbeert natuurlijke mineralen 

uit de Atlantische Oceaan tijdens de groeifase. Die mineralen verkalken en 
schikken zich in een stevige structuur. Dit geheel zinkt vervolgens naar de 
zeebodem, waar het duurzaam kan geoogst worden zonder het nog jonge 
en levende materiaal te beschadigen. Daarna wordt het geoogste materiaal 
volgens de strengste microbiologische en kwaliteitsnormen en zonder gebruik 
van chemische additieven of solventen verwerkt tot een hoogkwalitatief 
eindmateriaal. 

VITAMINE D3 EN K2
Calcium is nodig voor het behoud van een sterk beendergestel en wordt hierin 
perfect bijgestaan door vitamine D en vitamine K. Physalis Osteo total® bevat 
daarom een hoge dosis vitamine D3 (25 µg/tablet) en een extra stabiele 
vorm van vitamine K2. 

Vitamine D3 (cholecalciferol) is een vetoplosbare vitamine die instaat voor 
het behoud van sterke botten en tanden. Vitamine D3 verhoogt bovendien 
de opname van calcium en fosfor. Normaal maken wij zelf vitamine D3 
aan door blootstelling aan zonlicht (UV-straling). Echter, door bepaalde 
omstandigheden of in de donkere wintermaanden wordt de eigen aanmaak 
heel wat minder. De Belgische Hoge Gezondheidsraad kwam tot de conclusie 
dat de dagelijkse inname van vitamine D bij volwassenen in Europa gemiddeld 
5 mcg per dag bedraagt, terwijl dit 10 tot 15 mcg zou moeten zijn. Dat er nog 
veel deficiënties aan vitamine D zijn werd ook duidelijk aangetoond in een 
studie op 26000 bloedanalyses van Belgische patiënten, waaruit bleek dat 
ongeveer 90% van de geteste personen in de winter, en 65% in de zomer een 
tekort aan vitamine D vertoonden. Vitamine D speelt een belangrijke rol bij de 
preventie van sommige fysiologische degeneraties zoals het voorkomen van 
osteoporose bij de verouderende bevolking. Een suppletie met vitamine D3 is 
dus meestal erg aangewezen, vooral voor ouderen of bepaalde risicogroepen. 

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓	 Silicium
✓	 Mineralencomplex uit rode algen, rijk aan calcium
✓	 Vitamine D3
✓	 Vitamine K2
✓	 Vitamine C
✓	 Zink
✓	 Mangaan
✓	 Magnesium

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓	 Zorgt voor gezonde en sterke botten.
✓	 Zorgt voor een betere opname van calcium en fosfor.
✓	 Verhoogt de ijzeropname. 
✓	 Staat in voor de collageenvorming.
✓	 Activeert osteocalcine, een eiwit dat er voor zorgt dat calcium in de 

botten terecht komt.
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De vitamine K2 in Osteo total® is dubbel gecoate en geëncapsuleerde 
MK-7 (K2VITAL® Delta). Dit zorgt ervoor dat vitamine K2 stabiel blijft in 
combinatiepreparaten en garandeert dat de gewenste dosis vitamine K2 
beschikbaar blijft voor opname en werking. Omdat we via onze voeding niet 
voldoende vitamine K2 innemen, is het aangewezen om deze vetoplosbare 
vitamine, net zoals vitamine D3 te supplementeren. Vitamine K2 MK-7 
activeert osteocalcine, een eiwit dat er voor zorgt dat calcium in de botten 
terecht komt en op die manier niet in de bloedvaten achterblijft.

VITAMINE C
Vitamine C is een wateroplosbare vitamine die als co-enzym fungeert voor 
talloze reacties in het lichaam. Zo verhoogt het de ijzeropname en staat het 
in voor de collageenvorming. Collageen is een belangrijke molecule die 
zorgt voor de stevigheid van onze botten. 

ZINK EN MANGAAN
Zink is een essentieel mineraal dat als co-factor fungeert voor meer dan 300 
enzymen. Het draagt bij tot het behoud van een gezond beendergestel. Zink 
wordt niet zo gemakkelijk uit de voeding gehaald, aangezien de biologische 
beschikbaarheid varieert in functie van de aard van het voedsel (ongunstige 
interacties). Mangaan is nodig voor de bindweefselvorming, het behoud 
van gezonde botten en de bescherming van de cellen. Zink en mangaan 
worden beiden aangeleverd onder hun biobeschikbare vorm (zinkbisglycinaat 
en mangaancitraat). 

MAGNESIUM
De synergie is helemaal compleet dankzij de extra toevoeging van 
magnesium. Dit mineraal, waarvan 50-60% van de totale lichaamsreserve 
zich in de botten bevindt, draagt ook bij tot sterke en gezonde botten. 
Bovendien wordt het net zoals de zink en mangaan aangeleverd onder de 
biobeschikbare vorm. Deze vorm veroorzaakt bovendien geen neveneffecten 
zoals goedkopere magnesiumvormen (o.a. magnesiumoxide).

Samenstelling per 2 tabletten

Calcium (100%*) (CAS® Lithothamnium calcareum) 800 mg
Magnesium (45%*) 168,75 mg
Mangaan (25%*) 0,5 mg
Zink (100%*) 10 mg
Vitamine C (100%*) 80 mg
Vitamine D3 (1000%*) 50 µg
Vitamine K2 (240%*) (K2VITAL® Delta) 180 µg
Bambusa arundinaceae extr. (≥75% silica) 400 mg

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

K2VITAL® is the registered trademark of Kappa Bioscience AS.

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

• Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. 

• Koel (max 25°C), droog en in het donker bewaren.

 
 

Clean label producten:
• Bevatten geen kunstmatige kleur-, bewaar-, smaak-, zoetstoffen, lactose, gist, gluten 
• Zijn minimaal bewerkt • Zijn voorzien van een vereenvoudigde ingrediëntenlijst 
met een ondubbelzinnige en volledige vermelding van elk ingrediënt
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