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Technische fiche

BELANGRIJKE TERMEN: BENIGNE PROSTAATHYPERPLASIE (BPH) & 
LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS (LUTS)
De prostaat is normaal 2 cm groot, weegt ongeveer 20 gram en is gelegen 
rond de urinebuis, juist onder de blaas. Vanaf de leeftijd van 30 jaar neemt 
de prostaat geleidelijk aan toe in volume. Het is een natuurlijk verschijnsel, 
het gevolg van hormonale veranderingen. Vooral bij mannen na het vijftigste 
levensjaar kan de prostaat zodanig gegroeid zijn dat de plasbuis wordt 
dicht geduwd. Men spreekt dan van benigne prostaathyperplasie (BPH), wat 
simpelweg goedaardige prostaatvergroting betekent. Meer dan 50% van de 
mannen boven de 60 jaar en 70% van de mannen boven de 70 jaar heeft 
last van BPH.

Leeftijd (jaar) BPH LUTS

40 8% 26%

60 50% 33%

70 70% 41%

80 90%a 50%

Tabel 1: percentage van mannen die lijden aan BPH en LUTS

LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) zijn klachten van de onderste 
urinewegen bij de man zoals: overactieve blaas (verhoogde frequentie, 
urgentie, aandrangincontinentie) of een onvoldoende actieve blaas 
(onderbrekingen in de urinestraal, zwakke stroom, urineretentie). BPH is 
het meest voorkomende ziektebeeld dat aanleiding geeft tot deze klachten. 
De “International Prostate Symptom Score (IPSS)” is een gevalideerde 
vragenlijst, om de ernst van urinaire kwalen (LUTS) te beoordelen. Hoe lager de 
score, hoe beter. Omdat deze urinaire kwalen een negatieve invloed hebben 

op de levenskwaliteit van mannen, ontwikkelde Physalis een supplement dat 
een natuurlijke oplossing biedt voor de typische klachten en plasproblemen.

FLOWENS® - CRANBERRY (Vaccinium macrocarpon)
Consumptie van inheemse Noord-Amerikaanse cranberry wordt al lang 
geassocieerd met de preventie van urineweginfecties bij vrouwen. Maar 
onlangs werd klinisch aangetoond dat cranberry ook urinewegsymptomen 
bij mannen verbetert. Flowens® is een volledig spectrum cranberrypoeder, 
dit wil zeggen dat het zowel de fytonutriënten van het vruchtvlees, de 
zaden, de schil als het sap bevat (zie figuur 1). Het is speciaal ontworpen 
en geoptimaliseerd voor de gezondheid van de mannelijke urinewegen. De 
unieke en gepatenteerde formule wordt goed verdragen en de werking is 
klinisch aangetoond. Het verbetert de uroflowmetrie merkers (plasvolume, 
flowsnelheid, flowtijd…) en bijgevolg ook de levenskwaliteit van de man.

Figuur 1: volledig spectrum cranberrypoeder

Flowens® werd getest in een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-
gecontroleerde studie met gezonde mannen met urinaire kwalen. Er werd 
gebruik gemaakt van de “International Prostate Symptom Score (IPSS)”. 
Dagelijkse consumptie van 500 mg Flowens® (de dosering in Physalis 
Proman forte) verminderde significant de urinaire kwalen t.o.v. de placebo (zie 
figuur 2). Flowens® is bovendien werkzaam zonder de ongewenste seksuele 
bijwerkingen die vaak wel aanwezig zijn bij farmaceutische middelen en 
sommige andere fytotherapeutische middelen.

Proman forteforte
Veel mannen hebben vanaf 50 jaar – soms vroeger – te kampen met bepaalde 
verschijnselen bij het plassen, o.a. veelvuldig weinig plassen, plotselinge behoefte om te 
plassen… Physalis Proman forte is een krachtig complex om op natuurlijke wijze deze 
ongemakken te verlichten. Pompoen draagt bij tot het mannelijk plascomfort en het 
behoud van gezonde urinewegen. Vitamine B6 draagt bij tot de regulatie van de hormonale 
activiteit en zink draagt bij tot het behoud van normale testosterongehaltes in het bloed. 
Bevat verder selenium en vitamine E die bijdragen tot de bescherming van de cellen tegen 
vrije radicalen. Het rogge bloempollenextract (Secale cereale), Graminex® G63® draagt 
bij tot de gezondheid van de blaas. Bevat Flowens®, een klinisch getest, volledig spectrum 
cranberrypoeder, plantensterolen uit zeedenschors (Phytopin®) en lycopeen.

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓ Polyfenolen (o.a. proanthocyanidines)
✓ Adenosine en fenolderivaten (enterodiol)
✓ Aminozuren en fytosterolen
✓ Lycopeen
✓ Selenium
✓ Vitamine B6
✓ Vitamine E
✓ Zink 

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Vermindert de symptomen van een vergrote prostaat zoals:

- Overactieve blaas (verhoogde frequentie, urgentie, 
aandrangincontinentie).

- Onvoldoende actieve blaas (onderbrekingen in de urinestraal, 
zwakke stroom, urineretentie).

✓ Houdt de blaas en urinewegen gezond.
✓ Verbetert het hormonaal evenwicht.
✓ Beschermt de cellen tegen vrije radicalen.

Fractionneren Samenstelling optimaliseren Drogen en vermalen

Flowens®

Schil
Schil

Sap Sap

Zaden

Zaden
Vrucht 
vlees

Vrucht 
vlees
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Figuur 2: dagelijkse consumptie van 500 mg Flowens® verminderde significant de urinaire kwalen 
t.o.v. de placebo 

POMPOEN (Cucurbita pepo)
Het gebruik van pompoenpitten voor allerlei aandoeningen waaronder 
urinewegstoornissen kent reeds een lange traditie in Noord- en Zuid-
Amerika. Pompoenpitten kunnen ingezet worden als natuurlijk middel voor de 
behandeling van goedaardige prostaat hyperplasie, prikkelbare blaas en 
andere symptomatische plasstoornissen. Het klinisch bestudeerde, vetvrije 
en daardoor stabiele pompoenextract gebruikt in Physalis Proman forte, 
EFLA®940, vertoonde in in vivo studies de volgende effecten:

- Een vermindering van 40% van de nachtelijke mictie (blaaslediging) bij 
oudere mannen met pollakiurie (vaker plassen dan normaal, maar geen 
grote hoeveelheden).

- Een vermindering van de blaasdruk en urinefrequentie.
- Een remmende werking op het enzym 5α-reductase dat testosteron omzet 

naar het meer fysiologisch actieve dihydrotestosteron (DHT) en bijgevolg 
een positieve invloed op benigne prostaathypertrofie (DHT is immers 
een groeifactor die de groei van het prostaatweefsel stimuleert.).

Daarnaast zijn pompoenpitten ook goed voor het voorkomen van blaasstenen 
doordat ze calcium-oxalaatkristalisering en het calciumgehalte verlagen, 
maar tegelijk de fosfor-, pyrofosfaat-, glycosaminoglycaan- en kaliumwaarden 
in de urine verhogen. 

GRAMINEX® ROGGE BLOEMPOLLENEXTRACT (Secale cereale)
Stuifmeel of pollen zijn de mannelijke zaadjes van bloemen die 
verantwoordelijk zijn voor de reproductie van bloeiende planten. Stuifmeel 
bevat alle stoffen die nodig zijn om nieuw leven te creëren in de 
plantenwereld en vormen zo de basis voor de voedselketen op het land. 
Het bevat een breed scala aan voedingsstoffen, waaronder vitamines, 
mineralen, aminozuren, RNA en bouwstenen van DNA, plantenhormonen, 
antioxidanten, enzymen, onverzadigde vetzuren, prostaglandine precursoren, 
fytosterolen,… Al meer dan 35 jaar worden pollenbereidingen gebruikt in 
de urologie (prostaatvergroting, prostatitis) als veilig en natuurlijk alternatief 
voor geneesmiddelen. Tientallen open, gerandomiseerde en placebo-
gecontroleerde klinische studies onderbouwen het gebruik. 

Het G63® rogge bloempollenextract wordt geproduceerd in de VS met 
behulp van een combinatie van unieke teelt- en verwerkingstechnieken. 
De ruwe stuifmeelkorrels worden mechanisch uit de velden geoogst en 
worden verder verwerkt om eventueel plantenmateriaal te verwijderen 

en zo het zuivere stuifmeel te isoleren. Eenmaal in zuivere vorm wordt 
het stuifmeel geëxtraheerd om de buitenste schil te verwijderen, zodat de 
aanwezige voedingsstoffen kunnen worden vrijgegeven. Dit extractieproces 
wordt uitgevoerd zonder het gebruik van organische solventen. Tijdens het 
extractieproces worden de buitenschillen van de pollenkorrels samen met 
de allergenen weggegooid, waardoor alleen de voedingsstoffen achterblijven. 

Het rogge bloempollenextract zorgt voor een verkleining van de prostaat 
bij, door androgeen veroorzaakte, prostaatvergroting doordat het celdeling 
van bindweefsel- en epitheliale cellen kan remmen. Dit zorgt mede ook voor 
een verbeterd urinedebiet en -klaring. De essentiële aminozuren uit Secale 
cereale pollen verminderen de urinefrequentie en -urgentie, en verbeteren 
zo de nocturia (nachtelijk plassen) en werken ontstekingsremmend. 

PHYTOPIN® ZEEDENSCHORS (Pinus pinaster)
Phytopin® is een hoogwaardig extract van zeedenschors, rijk aan 
fytosterolen (>99%), voornamelijk bèta-sitosterol (70-80%), met bewezen 
werkzaamheid, aangetoond via de IPSS-score. 

De fytosterolen uit pijnboomschors werken als 5α-reductase-remmers, die de 
omzetting van testosteron in dihydrotestosteron blokkeren. Dit zorgt voor een 
afremming van prostaatvergroting (verminderde celproliferatie). Daarnaast 
werken ze ook als α-blokkers, wat ongewenst urineverlies tegengaat en 
hebben bovendien een ontstekingsremmend effect. Ze remmen namelijk de 
aanmaak van prostaglandines die zich typisch ophopen in de prostaat van 
mannen met BPH.

In een in vitro studie werd een dosisafhankelijke vermindering van de 
prostaatcelproliferatie aangetoond. Bij 10 μg/ml werd de celproliferatie 
met 50% afgeremd, terwijl bij de hoogste concentratie, 50 μg/ml, zelfs een 
afremming van 65% geobserveerd werd.

Figuur 3: Phytopin®: dosisafhankelijke vermindering van de prostaatcelproliferatie

In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie 
werden 200 patiënten met BPH behandeld met ofwel 20 mg bèta-sitosterol 
(3x per dag) of placebo. Na 6 maanden werden veranderingen in de IPSS 
en urineflow geëvalueerd. De IPSS-score daalde met -7,4 punten in de met 
bèta-sitosterol behandelde groep versus -2,1 punten in de placebogroep. Ook 
zag men een verbetering van de urineflow parameters en een afname van 
het gemiddelde rest urinevolume. Deze parameters veranderden niet in de 
placebogroep.
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Het ontstaan van de eerste prostaatkankercellen is een zeer langzaam proces. 
In deze periode kunt u de ontwikkeling van prostaatkanker inperken met 
prostaatondersteunende antioxidanten zoals lycopeen, selenium, vitamine E 
en zink.

LYCOPEEN
Lycopeen is een felrode carotenoïde dat hoofdzakelijk voorkomt in 
tomaten, maar ook in andere rode vruchten en groenten. Studies tonen 
aan dat lycopeen het ontstaan van prostaatkanker bij risicopatiënten 
en bestaande prostaatkanker vertraagt. 26 mannen met prostaatkanker, 
zonder aangetoonde uitzaaiingen, kregen drie weken voordat de prostaatklier 
(gedeeltelijk) operatief zou worden verwijderd 15 mg lycopeen per dag of een 
placebo toegediend. Na analyse van het verwijderde klierweefsel bleek dat de 
lycopeengebruikers kleinere tumoren hadden dan de anderen. Bij 73% van de 
lycopeengebruikers trof men geen kankerweefsel aan buiten de prostaat. Dit 
was bij 18% van degenen die een placebo hadden gekregen het geval. Ook 
was het PSA (prostate specific antigen) gehalte lager in de lycopeengroep. 
Hoe hoger het PSA gehalte hoe groter de kans op uitzaaiingen. Dit waren zeer 
opmerkelijke verbeteringen na slechts 3 weken gebruik. 

Preklinische onderzoeken toonden aan dat lycopeen via verschillende 
mechanismen inwerkt. Een synergistisch effect dat de proliferatie van 
normale en kankerachtige prostaatepitheelcellen afremt, DNA-schade 
vermindert en de cellen beschermt tegen oxidatieve stress. De onderliggende 
mechanismes zijn o.a. remming van prostaat IGF-I-signalering, IL-6-expressie 
en androgeensignalering. 

SELENIUM 
Het selenium in Physalis Proman forte is aanwezig onder de vorm van het 
organische en natuurlijke L-(+)-selenomethionine. Dit is een vorm die goed 
opneembaar is. Selenomethionine bestaat uit het aminozuur methionine waar 
het zwavelatoom vervangen is door een seleniumatoom. Selenomethionine 
wordt in het lichaam omgezet in een selenocysteïne dat dan geïncorporeerd 
wordt in selenoproteïnen. Deze oefenen op hun beurt een antioxidatieve 
werking uit. Selenium is nodig voor de werking van het enzym glutathion 
peroxidase, een krachtig enzym dat instaat voor de bescherming van de 
cellen tegen oxidatieve stress en schade door vrije radicalen. 

VITAMINE E
Vitamine E, een vetoplosbare vitamine (natuurlijke tocoferolen), is een sterke 
antioxidant. Physalis Proman forte bevat 325% van de referentie-inname 
(39 mg/dag) en biedt bescherming aan de cellen en aan de vetten in de 
celmembranen tegen schadelijke vrije radicalen. 

ZINK
Zink is een essentieel mineraal dat als co-factor fungeert voor meer dan 
300 enzymen. Zink wordt niet zo gemakkelijk uit de voeding gehaald, 
aangezien de biologische beschikbaarheid varieert in functie van de aard 
van het voedsel (ongunstige interacties). Daarbij heeft het lichaam geen 
opslagmogelijkheden voor zink en is dus afhankelijk van een dagelijks 
toereikende inname. De dagdosis zink in Physalis Proman forte bedraagt 10 
mg (100% van de referentie-inname) onder de vorm van zinkbisglycinaat, 
de best biobeschikbare vorm.

VITAMINE B6
Tot slot bevat Physalis Proman forte vitamine B6 dat bijdraagt tot de regulering 
van de hormonale activiteit. Door een onevenwichtige of minder kwalitatieve 
voeding, een groter verbruik of verminderde opname zijn tekorten van deze 
B-vitamine veel voorkomend.

Samenstelling per 2 tabletten

Vaccinium macrocarpon (Flowens®)  500 mg
Cucurbita pepo extr. (≥0,1% adenosine,  2-4% phenolic derivatives (enterodiol)) 500 mg
Secale cereale flower pollen extr.  378 mg
Pinus pinaster extr. (Phytopin®; >99% total sterols, 70-80% beta-sitosterol) 185 mg
Vitamine B6 (429%*) 6 mg
Vitamine E (325%*) 39 mg
Zink (100%*)  10 mg
Selenium (182%*) 100 µg
Lycopeen (Lycobeads®) 10 mg

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

Flowens® is a trademark of Naturex.

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

• Dit product is niet bedoeld voor mensen die hun bloedcholesterolgehalte niet 
onder controle moeten houden. 

• Patiënten die cholesterolverlagende geneesmiddelen gebruiken, mogen Pro-
man forte uitsluitend onder toezicht van een arts gebruiken. 

• Proman forte is uit voedingsoogpunt mogelijk niet geschikt voor zwangere en 
borstvoedende vrouwen en kinderen jonger dan vijf jaar. 

• Te gebruiken als onderdeel van een evenwichtige en gevarieerde voeding waar-
bij regelmatig groente en fruit worden gegeten om het carotenoïdengehalte op 
peil te houden. 

• Een consumptie van meer dan 3 g toegevoegde plantensterolen per dag dient 
te worden vermeden.

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