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SLAAPMUTSJE (Eschscholzia californica)
Het slaapmutsje of ‘California poppy’ komt van nature vooral voor in Noordwest-
Amerika. Het is familie van de papaver en heeft mooie oranje bloemen. 
California poppy bevat isochinoline alkaloïden. Dit zijn gelijksoortige 
alkaloïden als die van papaver. De werking is echter anders; het slaapmutsje 
is niet verslavend. Slaapmutsje is een sedativum (=kalmeermiddel), het werkt 
dus rustgevend. Deze werking wordt veroorzaakt door de binding van de 
actieve stoffen op GABA-receptoren*. Deze receptoren hebben een invloed 
op alles wat met angst te maken heeft. Dit mechanisme werd bewezen 
doordat na behandeling met een competerende stof (=stof die binding van 
GABA-receptoren tegengaat) de effecten verdwenen. 

PASSIEBLOEM (Passiflora incarnata)
Passiebloem is een remedie die al zeer lange tijd over de hele wereld gebruikt 
wordt bij slapeloosheid en angst. Deze eigenschappen heeft passiebloem 
te danken aan de aanwezigheid van flavonoïden zoals onder andere 
vitexine, oriëntine, luteoline, chrysine… en ook flavonoïde-C-glycosiden. 
In twee klinische studies werd het rustgevende effect van passiebloem 
reeds aangetoond. Er werd bovendien aangetoond dat toediening van 

passiebloemextract een positieve invloed heeft op angst door de inwerking 
op GABA-receptoren*. Passiebloem zorgt voorts ook voor een verbetering 
van de slaap in vergelijking met de placebo groep in een 3 weken durende 
gerandomiseerde studie.  

VALERIAAN (Valeriana officinalis)
Valeriaan wordt al meer dan 2000 jaar gebruikt voor zijn relaxerende 
eigenschappen. Er zijn vele studies verricht om het werkingsmechanisme van 
valeriaanwortelextracten te achterhalen. Valereenzuur, een sesquiterpeen 
waarop valeriaanextracten worden gestandaardiseerd, werkt in op de GABA-
receptor.* Valereenzuur heeft een dubbele werking. Enerzijds bindt het op 
de GABA-receptor en anderzijds vermindert het de GABA-afbraak waardoor 
er meer GABA beschikbaar blijft voor activatie van de receptor. Naast 
valereenzuur bevat valeriaan nog talrijke andere bio-actieve stoffen die 
synergistisch gaan inwerken op ons GABA-systeem. Valeriaan is bij uitstek 
geschikt bij slaapstoornissen die geassocieerd zijn met stress en angst. 
Uit onderzoek blijkt dat valeriaan de periode die nodig is om de slaap 

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓ Isochinoline alkaloïden
✓ Flavonoïden
✓ Valereenzuren

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Zorgt voor een goede en gezonde nachtrust.
✓ Vermindert stress en spanningen.
✓ Heeft een angstwerende en kalmerende werking.
✓ Activeert GABA-receptoren.
✓ Vermindert de GABA-afbraak.

Relax & Sleep Bio
Slaap is voor iedereen erg belangrijk. Tijdens de slaap herstelt ons lichaam zich zowel 
fysisch als psychisch. Slaap zorgt ervoor dat we uitgerust en met een heldere geest de dag 
kunnen beginnen. Iedereen heeft het wel eens moeilijk om de slaap te vatten, slaapt wel 
eens minder goed of heeft ’s morgens last om op te staan. Stress en allerhande spanningen 
kunnen ervoor zorgen dat we soms (nodeloos) piekeren waardoor we de slaap moeilijk of 
niet kunnen vatten. Physalis Relax & Sleep bio is een voedingssupplement op basis van 
3 biologische plantenextracten die ons helpen te relaxeren en zorgen voor een goede 
nachtrust. Valeriaan, passiebloem en slaapmutsje zijn van oudsher gekend voor hun 
bijdrage tot de natuurlijke relaxatie. Ze dragen op veilige wijze bij tot het terugvinden van 
onze normale slaap. Er is niets aangenamer dan goed uitgerust, opgewekt en boordevol 
energie aan de dag te beginnen.
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te vatten verkort, alsook de duur van de lange slaap verlengt. Wegens de 
weinige bijwerkingen is valeriaan een goed alternatief voor benzodiapines 
(geneesmiddel voor kalmering en slaapbevordering), maar dan zonder de 
gewenning of afhankelijkheid!

*GABA is een afkorting voor gamma-aminoboterzuur. Het wordt in de hersenen gevormd en functioneert als 
een remmende neurotransmitter in de hersenen. Het heeft een directe invloed op het vermogen om stress 
te beheren. Een verstoring in de werking van het GABA-systeem kan leiden tot aandoeningen als angsten en 
depressieve stoornissen.

TIPS
- Ga niet slapen met een lege of te volle maag.
- Drink niet teveel koffie of andere opwekkende dranken.
- Vermijd inspanningen laat op de avond.
- Tracht op regelmatige tijdstippen te gaan slapen en op te staan. 
- Drink geen alcohol en rook niet voor het slapengaan.
- Zorg voor een goeie slaapomgeving, d.w.z. voldoende verduisterd en de 

temperatuur niet hoger dan 18-20 °C. 

Samenstelling per 2 tabletten

Valeriana officinalis extr. bio (0,05 - 0,1% valerenic acids) 500 mg
Passiflora incarnata extr. bio (>3,5% flavonoids) 400 mg
Eschscholzia californica extr. bio (5/1)  300 mg 

Gebruik: 
1 à 2 tabletten per dag. Te nemen ’s avonds ½ tot 1 uur voor het slapen met wat 
water of kruidenthee. 

• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.

• Niet gebruiken bij kinderen onder de 12 jaar. 

• 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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