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ZINK
Physalis Zinc forte bevat 22,5 mg zink per dagdosis (225% van de referentie-
inname) onder de vorm van zinkbisglycinaat, de best biobeschikbare vorm. 

Zink is een essentieel mineraal (sporenelement) dat een cruciale rol 
speelt in talloze lichaamsfuncties zoals immuunreacties, eiwitsynthese, 
wondheling, celdeling, DNA bescherming,… Veel mensen hebben baat 
bij suppletie van dit mineraal. Het wordt namelijk niet zo gemakkelijk uit 
de voeding gehaald, aangezien de biologische beschikbaarheid varieert 
in functie van de aard van het voedsel (bijvoorbeeld: fytinezuur, in granen 
aanwezig, vermindert de opname van zink). Ook malabsorptie in de darmen 
door chronische ziekte kan aan de basis liggen van een deficiëntie. Daarbij 
komt dat het lichaam geen opslagmogelijkheden heeft voor zink. We zijn dus 
afhankelijk van een dagelijks toereikende inname. 

In dit complex wordt zink, net zoals koper, aangeleverd onder zijn meest 
biobeschikbare vorm; zinkbisglycinaat. Dit is zink gebonden aan het 
aminozuur glycine. Glycine wordt actief opgenomen ter hoogte van de 
darmen en daarbij dus ook het gebonden mineraal zink. Deze vorm vertoont 
ook geen nevenwerkingen, in tegenstelling tot sommige andere vormen van 
zink.

Zink ondersteunt onze natuurlijke weerstand. Het speelt namelijk een 
essentiële rol in de ontwikkeling en het functioneren van de immuniteit. 
Belangrijke spelers hierbij zijn de neutrofielen en de natural killercellen (NK). 
En tekort aan zink beïnvloedt belangrijke componenten van het aangeboren 
immuunsysteem zoals macrofagen en vermindert de groei en functie van T- 
en B-immuuncellen. Ook de secretie en functie van cytokines worden negatief 
beïnvloed door een zinktekort. Dit alles zorgt ervoor dat virussen en bacteriën 
efficiënter worden bestreden wanneer we voldoende zink innemen. Dankzij 

de werking van zink vermindert o.a. de duur van de symptomen van een 
verkoudheid en versnelt het wondhelingsproces.

Zink is daarnaast ook nodig bij de opbouw van eiwitten en speelt een sleutelrol 
bij het koolhydraat- en vetzuurmetabolisme. Daardoor is het belangrijk voor 
de groei en vernieuwing van weefsels en draagt het bij tot een gezonde huid, 
haar, nagels en botten. Bovendien is zink een sterk antioxidant en beschermt 
het onze cellen tegen de schadelijke effecten van oxidatieve stress. 

Zink is cruciaal voor het functioneren van veel hormonen en zo ook 
van insuline en de afgifte en gevoeligheid ervan. Ook op het gebied van 
vruchtbaarheid biedt zink een grote bijdrage. Het is namelijk essentieel 
voor het waarborgen van een gezonde testosteronspiegel. Een lagere 
testosteronproductie bij mannen geeft een grotere kans op onvruchtbaarheid. 
Bij vrouwen is zink betrokken bij het groeiproces van de eicel. 

BLAASWIER (Fucus vesiculosus)
Physalis Zinc forte bevat een uniek en klinisch bestudeerd blaaswierextract, 
rijk aan fucoïdan (> 85%), Maritech®. De wieren worden duurzaam 
geoogst in de ongerepte oceaanwateren van Nova Scotia en Bretagne. 
Dit extract combineert de krachtige biologische activiteit van fucoïdan 
met de antioxidatieve eigenschappen van mariene polyfenolen. In de 
natuur beschermen deze twee inhoudsstoffen het wier tegen de barre 
onderwateromstandigheden en ziekteverwekkers. De aanwezige polyfenolen 
zorgen eveneens voor een betere opname van zink in de cel. 

Fucoïdanen zijn complexe niet-gelerende, fucose-rijke gesulfateerde 
polysachariden die van nature voorkomen in bruine zeewieren. Elk soort bruin 
zeewier bevat een unieke fucoïdanverbinding met verschillende fysische en 
chemische eigenschappen. 

Zinc forteforte
Physalis Zinc forte is een hoogwaardig complex met zink, koper en vitamine B6 in hun 
best biobeschikbare vorm, die de werking van ons immuunsysteem versterken. Zink zorgt 
daarnaast ook voor een gezonde huid, haar, nagels en botten en voor de bescherming van 
de cellen tegen oxidatieve stress. Dit complex bevat het intensief bestudeerd en ultrazuiver 
Maritech® Fucus vesiculosus extract, rijk aan fucoïdan uit duurzaam geoogst blaaswier. 

Active zinc bisglycinate - high absorption - Optimized Fucoidan

BELANGRIJKSTE INHOUDSSTOFFEN
✓ Zink
✓ Koper
✓ Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat)
✓ Fucoïdan

HOOFDEIGENSCHAPPEN
✓ Bevordert de goede werking van het immuunsysteem.
✓ Zorgt voor gezonde huid, haar, nagels en botten.
✓ Beschermt de cellen tegen oxidatieve stress en draagt bij tot een 

gezonde celdeling en aanmaak van DNA.
✓ Speelt een rol in het metabolisme van macronutriënten waaronder 

koolhydraten, eiwitten en vetzuren.
✓ Instandhouding van normale testosterongehalten in het bloed en 

behoudt van normale vruchtbaarheid en voortplanting.
✓ Is cruciaal voor het functioneren van veel hormonen.
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Het fucoïdan in Physalis Zinc forte is afgeleid uit Fucus vesiculosus, ook wel 
blaaswier genoemd. Dit macrowier levert een fucoïdanextract op dat niet 
geacetyleerd is, maar rijk aan fucose. Fucoïdan wordt geëxtraheerd met behulp 
van een mild, waterig proces en niet met behulp van solventen. Maritech® 
fucoïdanextracten zijn het resultaat van vele jaren onderzoek. Ze bezitten een 
krachtige bioactiviteit op een aantal belangrijke gezondheidsgebieden. Zo 
is er aangetoond dat ze een immuunmodulerende, ontstekingsremmende, 
antivirale en antibacteriële werking hebben. 

Immuunsysteem
Fucoïdan ondersteunt de werking van ons immuunsysteem. Het verhoogt 
zowel de aangeboren als de specifieke immuunrespons. Maritech® fucoïdan-
extracten hebben de volgende immuunmodulerende werkingen:

Aangeboren immuunrespons:
- Aanzienlijke toename van het aantal cytotoxische T-cellen en natural 

killercellen.
- Aanzienlijke verhoging van de fagocytaire activiteit van monocyten en 

granulocyten.

Specifieke immuunrespons:
- Zorgt voor een toename van meer dan 500% van het immunoglobine G 

(IgG)-niveau (het belangrijkste type antilichaam dat in het lichaam wordt 
aangetroffen).

Andere:
- Krachtige antivirale activiteit
- Anti-allergene eigenschappen

Daarnaast zijn fucoïdanextracten in staat om het microbioom van de darmen 
positief te beïnvloeden en te moduleren en zo de binding van infectieuze 
ziekteverwekkers te voorkomen. 

Antioxidatieve werking
Polyfloroglucinol, het mariene polyfenol dat aanwezig is in Maritech® Fucus 
vesiculosus-extract, heeft een krachtige antioxidatieve werking en beschermt 
de cellen tegen oxidatieve stress en DNA-schade. De ORAC-test 6.0 is een in 
vitro methode voor het meten van de antioxidatieve kracht tegen zes soorten 
vrije radicalen: peroxyl, hydroxyl, peroxynitriet, superoxide, singletzuurstof en 
hypochloriet.

- Maritech® Fucus vesiculosus-extract heeft een ORAC-waarde van 2765 
μmol TE / g.

- Het grootste deel van deze antioxidatieve werking was tegen het 
superoxide-anion, dat een voorloper is van andere schadelijke vrije 
radicalen in het lichaam.

Energiebevordering
Het aanwezige chlorofyl in blaaswier heeft nauwe structuurgelijkenissen 
met hemoglobine, de stof in rode bloedcellen die verantwoordelijk is voor 
het zuurstoftransport naar onze organen. Een tekort aan hemoglobline 
(bloedarmoede) kan enorme vermoeidheid veroorzaken. Sommige studies 
tonen aan dat chlorofylrijk voedsel de regeneratie van rode bloedcellen 
stimuleert en dus bloedopbouwende eigenschappen vertoont.

KOPER
Physalis Zinc forte bevat 1 mg koper per dagdosis (100% van de referentie-
inname). 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 Zinc forte, net zoals zink, aangeleverd 
onder zijn meest biobeschikbare vorm, koperbisglycinaat. Belangrijk hierbij te 
vermelden is dat bij deze dosissen er geen mineraalcompetitie tussen zink 
en koper zich voordoet. 

VITAMINE B6
Tot slot bevat Physalis Zinc forte 6 mg vitamine B6 per dagdosis. Dit komt 
overeen met een referentie-inname van 429%. Vitamine B6 wordt toegevoegd 
onder zijn biologisch actieve, best opneembare vorm pyridoxal-5’-fosfaat 
(P5P). Dit wil zeggen dat de vitamine aangeboden wordt in de vorm zoals die 
in het menselijke lichaam voorkomt. Hij is direct bruikbaar voor werking in het 
lichaam, zonder enige metabolisatie. 

Vitamine B6 speelt een rol bij meer dan 100 enzymreacties in het lichaam, 
die vooral betrokken zijn bij de energieproductie en de stofwisseling van 
vetten en eiwitten. Vitamine B6 helpt bij de verlaging van de homocysteïne- 
en cholesterolspiegel waardoor het een gunstige invloed heeft op hart en 
bloedvaten en de hersenstofwisseling. Ook bij de vorming van hemoglobine, 
myoglobine, nucleïnezuren (DNA, RNA) en neurotransmitters (waaronder 
serotonine, GABA) is vitamine B6 betrokken. Verder is vitamine B6 belangrijk 
voor het goed functioneren van het zenuwstelsel, het immuunsysteem en 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.
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Samenstelling per tablet

Fucus vesiculosus extr. (Maritech®; > 85% fucoidan) 50 mg
Vitamine B6 (429%*) 6 mg 
Koper (100%*) 1 mg
Zink (225%*) 22,5 mg 

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

Gebruik: 
1 tablet per dag. Te nemen bij de maaltijd met wat water.

• De inname dient beperkt te worden tot enkele weken / maanden.

• 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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