
Siemenslaan 11, B-8020 Oostkamp – Belgium • Tel. +32 50 28 92 30 • Fax +32 50 37 57 11 • www.keypharm.com • keypharm@keypharm.com 1

Nl

Technische fiche

Physalis Sun formula is een krachtig complex en bevat NutroxSun™, een 
klinisch onderbouwde mix van grapefruit en rozemarijn; die zorgt voor 
een verbeterde huidelasticiteit en significant minder roodheid van de huid 
na blootstelling aan UV-straling. Daarnaast bevat Sun formula natuurlijke 
en bioactieve SOD afgeleid van een unieke Franse soort meloen (SOD 
Primo Antioxidant®, 140 IU). Dit complex bevat alle belangrijke natuurlijke 
carotenoïden: β-caroteen of provitamine A, lycopeen, luteïne en astaxanthine 
(AstaPure®). Zowel zink, biotine, vitamine A, vitamine B2 en B3 zijn goed voor 
het behoud van een gezonde huid. Selenium en vitamine E beschermen de 
cellen tegen oxidatieve stress. Koper zorgt voor een normale huidpigmentatie. 
Met L-tyrosine, de voorloper van het natuurlijke pigment melanine.

UV-STRALING: DE GROOTSTE BRON VAN VRIJE RADICALEN
Wanneer onze huid aan de zon wordt blootgesteld, zal de huid zich in 
eerste instantie proberen te beschermen door meer pigment aan te maken 
(= bruinen). Het bruinen van de huid is dus een natuurlijke bescherming 
van onze huid om te voorkomen dat de UV-stralen nog dieper in de huid 
binnendringen. Pigmentcellen houden echter slechts een klein deel van 
de UV-stralen tegen. Daarom wordt onze huid extra beschermd door een 
lichaamseigen antioxidant afweersysteem. Maar wanneer we herhaaldelijk 
en langdurig in de zon zitten, kunnen deze beschermingsmechanismen niet 
meer volgen, en zal je huid verbranden. Je huid kleurt na een paar uur rood, 
zwelt op en voelt heel warm aan. De boosdoeners zijn UVA- en vooral UVB-
straling. UV-straling veroorzaakt 80% van de vrije radicalen in de huid, die 
oxidatieve stress en onomkeerbare schade aanbrengen in onze huidcellen 
en DNA. 

NUTROXSUN™

De flora in het Middellandse Zeegebied heeft gedurende duizenden jaren 
een complex afweermechanisme ontwikkeld om zich te beschermen tegen 
UV-straling. Uit onderzoek bleek dat citrusvruchten en rozemarijn het 
best bestand waren tegen de felle zon. NutroxSun™ brengt de moleculen 
die verantwoordelijk zijn voor de fotoprotectieve, antioxidatieve en 

ontstekingsremmende eigenschappen van rozemarijn en grapefruit samen in 
een krachtig extract (80% naringenine, een citrusflavonoïde). In verschillende 
studies werd bovendien aangetoond dat de gunstige eigenschappen van 
deze moleculen ook voor de mens bescherming bieden tegen beschadiging 
door zonnestraling. NutroxSun™ is een 100% natuurlijk extract dat zorgt voor 
een integrale bescherming tegen zonnebrand en huidveroudering, zonder 
het bruinen van de huid te belemmeren.

In een korte termijn in vivo studie met NutroxSun™ zag men reeds na 48u een 
significante vermindering van de roodheid van de huid bij blootstelling aan 
UV-straling. Dit terwijl in de placebogroep de graad van roodheid substantieel 
toenam.

In een lange termijn in vivo studie zag men na 2 maanden dat er meer UV-
straling nodig was om een zichtbare erythemale reactie (roodheid van de 
huid) te veroorzaken bij de deelnemende personen (bijna 30% stijging van 
de MED (minimal erythemal dose)). Daarnaast daalde de UV-geïnduceerde 
lipide peroxidatie (oxidatie van vetten door vrije radicalen) en werd een 
verbetering van de huidelasticiteit en een vermindering van de diepte van de 
rimpels geobserveerd.

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓ NutroxSun™ (rozemarijn & grapefruit) met naringenine
✓ SOD Primo-Antioxidant® (140 IU)
✓ Carotenoïden (bèta-caroteen, luteïne, lycopeen, astaxanthine)
✓ Vitamines B2, B3, B8 (biotine), C en E
✓ Selenium, zink en koper

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Sublieme teint en stralende huid.
✓ Behoud van een gezonde huid.
✓ Bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress. 
✓ Voor een normale huidpigmentatie.

sun formulaformula
Op een terrasje, in de tuin of aan zee, de zon voelt heerlijk en je wordt er vrolijk van, daar 
is iedereen het over eens. Maar de zon kan ook verraderlijk zijn, de schadelijke effecten 
van UV-straling mogen zeker niet onderschat worden! Wil je je huid deze zomer optimaal 
beschermen tegen de zon en toch een mooi kleurtje krijgen? Smeer je dan goed in, maar 
voed en bescherm je huid ook van binnenuit met Physalis Sun formula. 
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Bovendien noteerde men, naast de objectieve resultaten, ook dat 80% van 
de deelnemers reeds na 1 maand gebruik een meer gehydrateerde huid 
hadden. Na twee maanden vond 60% dat hun rimpels verminderd waren en 
76.7% dat hun huid tonus meer uniform was. 

SOD B PRIMO-ANTIOXIDANT®

Superoxide dismutase (SOD) is één van de snelst werkende en 
belangrijkste antioxidanten in het lichaam. SOD vormt samen met catalase 
(CAT) en glutathione peroxidase (GPx) het primaire antioxidant systeem van 
ons lichaam, een synergistisch en complementair systeem dat ons beschermt 
tegen oxidatieve stress (figuur 1). SOD is een alomtegenwoordig krachtig 
(metallo-)enzym in alle levensvormen en schakelt actief de schadelijke 
zuurstofradicalen uit. Bovendien is het de enige antioxidant die in staat is 
om het superoxide anion (O2•-), de meest schadelijke oxidant die gekend 
is, te neutraliseren (zie Figuur 2). SOD B Primo-antioxidant® is afgeleid van 
een zeldzame soort Cantaloupe meloen die geteeld wordt in de zuidelijke 
regio van Frankrijk. Het is een concentraat en bevat dus niet enkel SOD, maar 
ook secundaire antioxidanten, zoals glutathion, carotenoïden, co-enzym 
Q10 en vitamine C & E. Als krachtige antioxidant voorkomt en verbetert 
SOD B Primo-antioxidant® huidbeschadigingen veroorzaakt door UV-straling. 
Klinische studies hebben aangetoond dat SOD ontstekingsreacties in de huid 
door UV-straling voorkomt door het blokkeren van de vrijstelling van NF-кB, 
een pro-inflammatoir cytokine. Bovendien voorkomt SOD erg efficiënt de 
typische roodheid van de huid na het zonnen. Een andere studie toonde 
aan dat suppletie met SOD bij 70% van de geteste personen leidde tot 
een significante vermindering van fotodermatose (een huidaandoening 
die verergert bij blootstelling aan licht). SOD B Primo-antioxidant® herstelt 
het endogeen antioxidant beschermingsmechanisme van het lichaam, 
voorkomt aantasting van de huid en vertraagt zo de celveroudering. 

Figuur 1: primair en secundair antioxidant afweersysteem van ons lichaam

 

Figuur 2: SOD is in staat om het meest schadelijke superoxide anion (O2•-) te neutraliseren

CAROTENOÏDEN
Carotenoïden omvatten een groep van meer dan 600 moleculen. Ze worden 
onderverdeeld in twee groepen, carotenen, die alleen uit koolstof en waterstof 
bestaan, en xanthofyllen, die zuurstofhoudende derivaten van caroteen zijn. 

Physalis Sun formula bevat onder andere bèta-caroteen. Béta-caroteen is een 
precursor voor vitamine A (retinol) en wordt daarom ook wel provitamine A 
genoemd. Het is een veilige bron van vitamine A omdat ze in het lichaam pas 
wordt omgezet in vitamine A wanneer dit nodig is.

Lycopeen is een felrode carotenoïde dat hoofdzakelijk voorkomt in tomaten, 
maar ook in andere rode vruchten en groenten. 

Luteïne is een gele kleurstof, een xanthofyl dat voorkomt in de retina van het 
oog en in het gele lichaam of het corpus luteum. Het komt onder andere voor 
in groenten en gele of oranje vruchten. 

Tot slot bevat Physalis Sun formula AstaPure®, natuurlijk astaxanthine uit 
Haematococcus pluvialis of bloedregenalg. Astaxanthine, een xanthofyl, is 
de belangrijkste roze-rode kleurstof in o.a. microalgen, gist en waterdieren. 
Astaxanthine behoort tot de krachtigste antioxidanten die de natuur te bieden 
heeft.

Een mengsel van carotenoïden heeft meer effect dan bèta-caroteen alleen. 
Wat carotenoïden doen voor de planten, kunnen ze ook voor de huid doen! 
Ze zijn natuurlijke beschermers tegen UV-geïnduceerde erytheem (roodheid), 
hebben een sterke antioxidatieve werking en beschermen daardoor onze 
huidcellen en DNA .

BIOTINE
Biotine, ook wel vitamine H of vitamine B8 is een belangrijke vitamine voor de 
groei en herstelprocessen van de huid. 

VITAMINE B2 & B3
De vitamine B2 en B3 zijn noodzakelijk voor een gezonde huid en voor de 
regeneratie van beschadigde huid. Ze hebben een antioxidatieve werking 
dankzij hun functie als co-enzym voor enkele krachtige antioxidatieve enzymen.

VITAMINE C & E
Vitamine C is een wateroplosbare vitamine die als co-enzym fungeert voor talloze 
reacties in het lichaam. Zo staat het onder meer in voor de collageenvorming 
in de huid. Collageen is een belangrijke molecule die zorgt voor de stevigheid 
van onze huid. Deze vitamine is daarnaast ook cruciaal voor de bescherming 
van cellen tegen oxidatieve stress en voor de regeneratie van de actieve 
vorm van vitamine E, die tevens een sterk antioxidant is. 

SELENIUM
De selenium in Physalis Sun formula 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 seleno proteïnen. 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. 

Primaire antioxidanten
SOD

CAT & GPx

Glutathion & CoQ10

Carotenoïden, flavonoïdes, 
vitamine C, A, E

Mineralen

Secundaire antioxidanten
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KOPER
Koper is een belangrijk mineraal en dient als cofactor voor veel enzymen 
waaronder SOD en andere antioxidatieve enzymen. Koper zorgt voor een 
gezonde huidpigmentatie en beschermt de cellen tegen oxidatieve stress. 
Bovendien wordt koper in Physalis Sun formula aangeleverd onder de meest 
biobeschikbare vorm, koperbisglycinaat.

ZINK
Zink is een essentieel mineraal dat tevens 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 komt dat het lichaam 
geen opslagmogelijkheden heeft voor zink. We zijn dus afhankelijk van een 
dagelijks toereikende inname. Bovendien wordt het net zoals selenium en 
koper aangeleverd in Sun formula onder zijn meest biobeschikbare vorm; 
zinkbisglycinaat.

L-TYROSINE
Tyrosine is een aminozuur dat als bouwsteen dient voor een aantal hormonen 
en neurotransmitters. In ons lichaam wordt het normaal aangemaakt uit het 
essentiële aminozuur fenylalanine. Maar door bepaalde omstandigheden 
kan er gemakkelijk een tekort aan tyrosine ontstaan. Het is de voornaamste 
grondstof voor de aanmaak van het organische pigment melanine, dat 
verantwoordelijk is voor de haar- en huidskleur. 

TIPS
- Gebruik steeds beschermende zonnecrème, zoek op tijd de schaduw op en 

draag indien nodig beschermende kledij.
- Zit niet té lang in de zon, geef je huid wat tijd om zijn afweersysteem terug 

op te bouwen.
- Zorg er ook voor dat je voldoende water drinkt tijdens het zonnebaden.

Samenstelling per 2 tabletten

NutroxSun™ (Citrus x paradisi extr., Rosmarinus officinalis extr. 100 mg
(80% naringenin; 5% polyphenols))
SOD B Primo-Antioxidant®  28 mg
(Cucumis melo extr. (5000 IU/g))
Vitamine A (150%*) (β-caroteen) 1,2 mg
Vitamine C (100%*) 80 mg
Vitamine E (250%*) 30 mg
Vitamine B2 (100%*) 1,4 mg
Vitamine B3 (= Vitamine pp) (338%*) 54 mg
Biotine (900%*) 450 µg
Selenium (100%*) 55 µg
Zink (100%*) 10 mg
Koper (100%*) 1 mg
Lycopeen 5 mg
Astaxanthine (AstaPure®; Haematococcus pluvialis extr.) 2 mg
Luteïne 2 mg
L-tyrosine 100 mg

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

Gebruik: 
2 x 1 tablet per dag innemen 2 weken voor en gedurende de blootstelling aan zon-
licht. Te nemen bij de maaltijd met wat water. 
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