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KONINGINNEBRIJ, EEN WAARDEVOLLE STOF UIT DE BIJENKORF
Koninginnebrij is een vloeibare wit(geel)achtige stof die afgescheiden wordt 
door de werkbijen tussen de 4 en de 15 dagen oud. Het dient om larven te 
voeden tijdens de eerste dagen van hun leven, en de bijenkoningin gedurende 
haar gehele bestaan. Het draagt bij tot de snelle groei en uitzonderlijk lange 
levensduur van de koningin (tot 5 jaar).

De koninginnebrij die gebruikt wordt voor Physalis Royal Jelly forte bio is van 
uitstekende biologische kwaliteit en gegarandeerd conform met de Europese 
wetgeving. Vanaf de lente, wordt koninginnebrij zorgvuldig verzameld door 
geselecteerde en gekwalificeerde imkers. Het product wordt op een duurzame 
manier verkregen en is volledig traceerbaar. Om al haar goede eigenschappen 
te behouden wordt de verse koninginnebrij ook bevroren bewaard voor verdere 
verwerking.

De samenstelling van koninginnebrij is vrij complex en omvat o.a. eiwitten, 
aminozuren, koolhydraten (vnl. glucose en fructose), organische zuren, 
steroïden, fenolen, esters, mineralen en sporenelementen B-vitamines, en 
een groot aantal bioactieve stoffen zoals 10-HDA. 

De eiwitten, die het grootste aandeel hebben in koninginnebrij behoren 
grotendeels tot het Major Royal Jelly Protein (MRJP) dat bestaat uit 
verschillende eiwitten waaronder royalsin en peptiden zoals apisin en jeleine. 
Aan deze eiwitten en peptiden werden reeds meerdere eigenschappen 
toegeschreven zoals immunomodulatie, proliferatie van witte bloedcellen 
(monocyten), anti-oxidatieve en antibacteriële activiteit. 

Het voornaamste vetzuur 10-HDA, dat tevens ook een merker is voor de 
authenticiteit van de koninginnebrij, maar ook de andere aanwezige vetzuren 
in koninginnebrij dragen bij tot de antibacteriële en immuunstimulerende 
activiteit. 

Voorts bevat koninginnebrij nog talrijke andere bioactieve stoffen zoals: 

- Acetylcholine, een essentiële neurotransmitter met belangrijke rol in het 
zenuwstelsel.

- Adenosine, een belangrijke bouwsteen van nucleïnezuren en energie-
opslagmolecules (adenosine is een bouwsteen van ATP, de belangrijkste 
energiebron van alle cellen) – en ANO, een geoxideerde vorm van 
adenosine die enkel maar in koninginnebrij voorkomt en mogelijk nog 
sterker werkt. Deze stof heeft voornamelijk een invloed op het centraal 
zenuwstelsel en vertoont ook een ontstekingswerende activiteit.

- Polyfenolen, natuurlijke molecules met een belangrijke anti-oxidatieve 
werking.

- Andere kleine molecules zoals biopterine en neopterine, welke een rol 
spelen in het immuunsysteem. 

Koninginnebrij stimuleert de natuurlijke afweer, draagt bij tot meer energie 
en weerstand tegen vermoeidheid en is bovendien een ideaal middel bij 
herstel na ziekte.

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓ Eiwitten & aminozuren
✓ Vetzuren zoals 10-HDA
✓ Een groot aantal bioactieve stoffen zoals adenosine, acetylcholine, 

polyfenolen…

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Ondersteunt het immuunsysteem.
✓ Draagt bij tot de energiestofwisseling.
✓ Ideaal middel bij herstel na ziekte.
✓ Werkt antibacterieel en ontstekingsremmend.

Royal Jelly forte Bio
Physalis Royal Jelly forte bio (met bio witte wijn en acaciahoning) bevat een hoge dosis bio 
verse koninginnebrij (1000 mg per 10 ml). 

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture
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Samenstelling per 20 ml

Koninginnebrij bio 2000 mg

Gebruik: 
Puur of verdund in water/fruitsap innemen, ’s ochtends of ‘s middags bij de maaltijd. 
Te gebruiken in kuur van 50 dagen (10 ml per dag of 1 g zuivere koninginnebrij) of 
25 dagen (20 ml per dag of 2 g zuivere koninginnebrij). 

• Niet gebruiken bij allergie of overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

• Goed schudden voor gebruik. Eens geopend, de fles in de koelkast bewaren en 
opgebruiken zonder onderbreking. 

• Physalis Royal Jelly forte bio is een natuurlijk product waarvan de kleur, de 
smaak en het uitzicht kan variëren.

 
 
 

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




