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De vernieuwde én tevens biologische formule van Physalis Max Energy is een synergistische mix van gestandaardiseerde plantenextracten met cafeïne 
van natuurlijke oorsprong, die op een doeltreffende en veilige manier bijdraagt tot meer energie en uithoudingsvermogen. 

Tijdens drukke en vermoeiende periodes, intensieve fysieke en mentale inspanning, ontstaan in ons lichaam vrije radicalen, die aanleiding geven tot 
oxidatieve stress en een beschadiging kunnen veroorzaken van het DNA-materiaal van cellen en weefsels. 
Physalis Max Energy bevat een extract van Camellia sinensis of groene thee met maar liefst 90% polyfenolen, de bestanddelen die meermaals bewezen 
verantwoordelijk worden geacht voor de antioxidatieve werking van groene thee en de bescherming tegen het ontstaan van talrijke aandoeningen. Groene 
thee is daarnaast een natuurlijke bron van cafeïne, net zoals Paullina cupana of guarana (12 - 14% cafeïne), ondersteunt de concentratie en alertheid en 
draagt bij tot de vitaliteit. Ilex paraguariensis of maté met >2% cafeïne draagt onmiddellijk bij tot meer energie.  

Bovendien bevat Physalis Max Energy een extract van Rhodiola rosea of rozenwortel, gestandaardiseerd op 2% rosavines. Deze verbinding wordt onder 
andere verantwoordelijke geacht voor de adaptogene werking en draagt bij tot het fysieke en mentale uithoudingsvermogen. Dit effect wordt versterkt door 
het 4/1 extract van Lepidium meyenii of maca. Dit wortelgewas uit de hoge Peruviaanse Andesgebergten wordt al meer dan 2000 jaar gebruikt voor zijn 
hoogwaardige nutritionele eigenschappen en versterkende werking. 

Het extract van Schisandra chinensis met 0,5% polyfenolen en flavonoïden is afkomstig van de felrode bessen van deze klimplant. Schisandra is al eeu-
wen gekend in de traditionele Chinese geneeskunde voor zijn ondersteunende werking tijdens stressvolle periodes.

Vanaf nu bevat Physalis Max Energy per dagdosis ook de aanbevolen hoeveelheid (= 80 mg) volledig natuurlijke vitamine C uit Phyllantus emblica of 
amla. Vitamine C draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en ondersteunt het zenuwstelsel. 

Samenstelling per 2 tabletten
NIEUWE formule OUDE formule 

Camellia sinensis extr.  bio 225 mg
(90% polyphenols, 4 - 7% caffeine)

Camellia sinensis extr. 500 mg
(20% theanine)

Lepidium meyenii extr. bio (4/1) 250 mg Lepidium meyenii extr. (4/1) 350 mg

Paullinia cupana extr. bio 400 mg
(12 - 14% caffeine) 

Paullinia cupana extr. 625 mg
(10% caffeine)

Rhodiola rosea extr. bio 325 mg
(2% rosavins)         

Rhodiola rosea extr. 170 mg
(3% rosavine, 1% salidroside)         

Schisandra chinensis extr. bio 200 mg
(0,5% polyphenols, 0,5% flavonoids)

Schisandra chinensis extr. (5/1) 200 mg

Phyllantus emblica (fruit) extr. bio 160 mg
(50% vitamine C (100%*))

Ilex paraguariensis extr. bio 150 mg
(>2% caffeine)

Dosering:
1 à 2 tabletten per dag. In te nemen tijdens de maaltijd met water.

∞ Bevat cafeïne, niet aanbevolen voor kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. 

∞ Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. De aanbevolen dosis niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging van 
een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl. 

!

Artikelnr. Product Bio Inhoud NUT / PL / AS EAN-code AP 1 AP 6 AP 12 AVP BTW

P10754 Max Energy Bio 30 tabletten PL 165/30 5412360009299 10,87 10,32 9,78 16,00 6

Max Energy
✓ Guarana en groene thee ondersteunen de  concentratie, 

de alertheid en de vitaliteit
✓ Maca en rhodiola dragen bij tot het fysieke en  mentale 

uithoudingsvermogen
✓ Schisandra ondersteunt bij stress
✓ Maté draagt onmiddellijk bij tot meer energie
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