Achillea millefolium 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Door de aanwezigheid van bitterstoffen wordt
duizendblad traditioneel gebruikt bij gebrek aan eetlust en ter
bevordering van de spijsvertering.
Posologie:
3 x 30 druppels per dag in een glas water of vruchtensap.
Opgelet: niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
Samenstelling:
100% Achillea millefolium hydroalcoholisch extract.
Ingredienten:
Achillea millefolium hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, duizendblad*
(bovengronds bloeiend deel), water).

Aesculushippocastanum 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Wilde kastanje of paardenkastanje wordt van oudsher
gebruikt voor zijn gunstige invloed op de circulatie en is in het bijzonder
aangewezen bij ontsierende aderen en vermoeide, zware benen.
Posologie:
3 x 15 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Opgelet: niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
Samenstelling:
100% Aesculus hippocastanum hydroalcoholisch extract.
Ingredienten:
Aesculus hippocastanum hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, wilde
kastanje* (zaad), water).

Alchemilla Vulgaris 50ml

Voedingssupplement op basis van planten van gecontroleerde
biologische teelt Het volksgebruik van vrouwenmantel is gebaseerd op
de aanwezigheid van tannines of looistoffen. Deze plant bevordert een
normale darmfunctie. Bovendien heeft ze een gunstige invloed bij een
onregelmatige cyclus.
Posologie:
3 x 20 à 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Opgelet: niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
Samenstelling:
100% Alchemilla vulgaris hydroalcoholisch extract.
Ingredienten:
Alchemilla vulgaris hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, vrouwenmantel*
(bovengronds bloeiend deel), water).

Allium Ursinum 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Daslook heeft een zuiverende werking. Daarnaast heeft
deze plant een gunstige invloed op de darmflora, de bloeddruk en de
circulatie.
Posologie:
3 x 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Opgelet: niet gebruiken tijdens de zwangerschap
Samenstelling:
100% Allium ursinum hydroalcoholisch extract.
Ingredienten:
Allium ursinum hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, daslook*
(volledig bloeiende plant), water).

Euphrasia Officinalis 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Ogentroost wordt traditioneel gebruikt bij vermoeide
ogen. Deze plantendruppels ondersteunen de ogen en helpen ze
beschermen tegen allerlei milieufactoren.
Posologie:
3 x 10 à 20 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Euphrasia officinalis hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Euphrasia officinalis hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, ogentroost*
(volledig bloeiende plant), water).

Foeniculum Vulgare 50ml

Voedingssupplement op basis van planten van gecontroleerde
biologische teelt. Venkel heeft een verzachtende werking op de
spijsvertering en bij winderigheid. Tijdens de borstvoeding bevorderen
deze plantendruppels de melksecretie.
Posologie:
Volwassenen: 3 x 40 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Foeniculum vulgare hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Foeniculum vulgare hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, venkel* (zaden),
water).

Arctium Lappa 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Grote klis staat bekend omwille van haar zuiverende
werking op de huid. Ze ondersteunt het herstellend vermogen van de huid
en wordt dan ook gebruikt bij een jeugdige, ruwe of schrale huid.
Posologie:
3 x 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Arctium lappa hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Arctium lappa hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, grote klis* (wortel),
water).

Fucus Vesiculosus 50ml

Voedingssupplement op basis van planten. Als ondersteuning bij
afslankingskuren.
Posologie:
3 x 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Opgelet: niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
Samenstelling:
Fucus vesiculosus hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Fucus vesiculosus hydroalcoholisch extract 100% (alcohol, blaaswier (thallus),
water).

Avena Sativa 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Haver wordt gebruikt bij zenuwachtigheid en
slapeloosheid. Deze plantendruppels zijn versterkend bij vermoeidheid,
gespannenheid en tijdens periodes van herstel.
Posologie:
3 x 20 à 40 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Vanaf 6 jaar: 3 x 15 druppels per dag.
Opgelet: niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
Samenstelling:
100% Avena sativa hydroalcoholisch extract.
Ingredienten:
Avena sativa hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, haver* (zaden) (gluten),
water).

Hamamelis Virginiana 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Hamamelis draagt bij tot een goede circulatie. Deze
plant heeft dan ook een gunstige invloed bij ontsierende aderen en
vermoeide, gezwollen benen.
Posologie:
3 x 20 à 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Hamamelis virginiana hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Hamamelis virginiana hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, toverhazelaar*
(blad), water).

Peumus Boldus 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Boldo ondersteunt de spijsvertering en wordt in het
bijzonder aanbevolen na een te zware maaltijd.
Posologie:
3 x 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Peumus boldus hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Peumus boldus hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, boldo* (blad), water).

Calendula Officinalis 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Calendula heeft een gunstige invloed op de huid en
kan zowel in- als uitwendig gebruikt worden. Bij inname ondersteunt
goudsbloem de spijsvertering.
Posologie:
Inwendig gebruik: 3 x 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Niet gebruiken bij zwangerschap. Niet gebruiken bij leverproblemen.
Samenstelling:
100% Calendula officinalis hydroalcoholisch extract.
Ingredienten:
Calendula officinalis hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, goudsbloem*
(bloem), water).

Capsella Bursa Pastoris 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Herderstasje heeft een gunstige invloed op de circulatie.
Posologie:
3 x 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Opgelet: niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
Samenstelling:
Capsella bursa pastoris hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Capsella bursa pastoris hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, herderstasje*
(volledig bloeiende plant), water).

Silybum Marianum 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Mariadistel ondersteunt de leverfunctie en heeft een
reinigende werking. Deze plant heeft eveneens een gunstige invloed op
de spijsvertering.
Posologie:
3 x 20 à 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Opgelet: niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
Samenstelling:
100% Silybum marianum hydroalcoholisch extract.
Ingredienten:
Silybum marianum hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, mariadistel* (zaden),
water).

Ginkgo Biloba 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Ginkgo heeft een gunstige invloed op het geheugen,
de concentratie en het geestelijk welzijn. Als antioxidant helpt ginkgo het
lichaam beschermen tegen vrije radicalen.
Posologie:
3 x 20 à 40 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Opgelet: Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen.
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
Samenstelling:
Ginkgo biloba hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Ginkgo biloba hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, ginkgo* (blad), water).

Crataegus Monogyna 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Deze plant heeft een gunstige invloed op de bloeddruk.
Posologie:
2 x 10 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Opgelet bij gelijktijdig gebruik van bloedverdunnende geneesmiddelen.
Samenstelling:
Crataegus monogyna hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Crataegus monogyna hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, meidoorn*
(bloeiende top), water).

Cynara Scolymus 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt Artisjok helpt bij het beheersen van de cholesterol. Ze
wordt vaak gebruikt bij een moeilijke spijsvertering en in afslankingskuren.
Posologie:
3 x 20 à 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Cynara scolymus hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Cynara scolymus hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, artisjok* (blad), water).

Drosera Rotundifolia 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten. Zonnedauw heeft een
verzachtende invloed op de luchtwegen en brengt kriebel in de keel tot
rust.
Posologie:
3 x 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Drosera rotundifolia hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Drosera rotundifolia hydroalcoholisch extract 100% (alcohol, zonnedauw
(bovengronds deel), water).

Echinacea Purpurea 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Echinacea of rode zonnehoed ondersteunt de
weerstand van het lichaam en geeft het een natuurlijke bescherming.
Deze plantendruppels zijn ideaal om zich optimaal te wapenen tegen
allerhande winterongemakjes.
Posologie:
Volwassenen: 3 x 20 à 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Kinderen: 3-6 j.: 3 x 5 à 10 druppels per dag. 6-12 j.: 3 x 10 à 15 druppels
per dag.
Samenstelling:
Echinacea purpurea hydroalcoholisch extract 75% - Echinacea augustifolia
hydroalcoholisch extract 25%.
Ingredienten:
Echinacea purpurea hydroalcoholisch extract 75% (alcohol*, rode zonnehoed*
(bovengronds bloeiend deel) water); Echinacea augustifolia hydroalcoholisch
extract 25% (alcohol*, rode zonnehoed* (wortel), water)

Eleutherococ Senticosus 50ml

Voedingssupplement op basis van planten van gecontroleerde
biologische teelt. Siberische ginseng werkt ondersteunend bij fysische en
intellectuele vermoeidheid. Deze plant draagt bij tot de uithouding en
het recuperatievermogen. De actieve bestanddelen, de eleutherosiden,
bezitten adaptogene eigenschappen (die het aanpassingsvermogen van
het lichaam ondersteunen).
Posologie:
3 x 20 à 40 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Eleutherococcus senticosus hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Eleutherococcus senticosus hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, Siberische
ginseng* (wortel), water).

Epilobium Parviflorum 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Wilgenroosje heeft een gunstige invloed op de
eliminatie van water.
Posologie:
3 x 20 à 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Epilobium parviflorum hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Epilobium parviflorum hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, wilgenroosje*
(bovengronds bloeiend deel), water).

Equisetum Arvense 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Aangezien heermoes rijk is aan mineralen, wordt
deze plant ingezet ter versterking van de nagels, voor de opbouw van
de botten enz. Ook voor het soepel houden van de gewrichten wordt
heermoes gebruikt.
Posologie:
3 x 20 à 40 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Equisetum arvense hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Equisetum arvense hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, heermoes*
(bovengronds deel), water).

Harpagophytum Procumb 50ml

Voedingssupplement op basis van planten van gecontroleerde
biologische teelt Duivelsklauw verlicht stramme spieren en gewrichten en
zorgt ervoor dat ze soepel blijven.
Posologie:
3 x 20 à 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Opgelet: niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
Niet gebruiken bij maag- of darmzweren of galstenen.
Samenstelling:
Harpagophytum hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Harpagophytum hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, duivelsklauw*
(secundaire wortelstokken), water).

Humulus Lupulus 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Hop heeft een rustgevende werking en bevordert
een natuurlijke, gezonde nachtrust. Deze plant wordt ook gebruikt bij
rusteloosheid.
Posologie:
3 x 30 druppels per dag of 40 druppels voor het slapengaan in een beetje water
of vruchtensap.
Samenstelling:
Humulus lupulus hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Humulus lupulus hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, hop* (hopkegels),
water).

Hypericum Perforatum 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Sint-janskruid verdrijft spanningen en een sombere
stemming. Sint-janskruid werkt opbeurend en zorgt voor een positieve
en opgewekte stemming. Na enkele weken treden de eerste gunstige
effecten op. Neem dan ook minimaal 2 à 3 maanden sint-janskruid.
Posologie:
volw.: 3 x 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap gedurende
3 à 4 maanden.
Opgelet: overdreven blootstelling aan zonlicht vermijden. Sint-janskruid kan
de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden. Gelieve uw arts of
apotheker te raadplegen in verband met de interacties tussen sint-janskruid en
de geneesmiddelen die u neemt. In geen geval zelf de behandeling met sintjanskruid plots stopzetten zonder eerst uw arts of apotheker te raadplegen.
Samenstelling:
Hypericum perforatum hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Hypericum perforatum hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, sint-janskruid*
(bloeiende top), water).

Matricaria Chamomilla 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Kamille wordt traditioneel gebruikt om haar
verzachtende eigenschap. Ze heeft niet alleen een gunstige invloed op de
spijsvertering maar ook op de huid. Verdund in water wordt ze uitwendig
gebruikt om de huid te zuiveren of te verzachten.
Posologie:
Volwassenen: 3 x 20 à 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Kinderen vanaf 6 jaar: 3 x 15 druppels per dag.
Samenstelling:
Matricaria chamomilla hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Matricaria chamomilla hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, kamille* (bloem),
water).

Melissa Officinalis 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Melisse is een natuurlijke rustgever en wordt gebruikt in
gespannen tijden. Verder ondersteunt melisse de spijsvertering.
Posologie:
3 x 20 à 40 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Kinderen: 3-6 j.: 3 x 5 à 10 druppels per dag.
6-12 j.: 3 x 10 à 15 druppels per dag.
Samenstelling:
Melissa officinalis hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Melissa officinalis hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, citroenmelisse*
(blad), water).

Passiflora Incarnata 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. De tinctuur van passiebloem is een natuurlijk
rustgevend middel. Bij gebruik overdag maakt ze u minder stressgevoelig.
Passiebloem heeft ook een gunstige invloed op de nachtrust.
Posologie:
3 x 20 à 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Passiflora incarnata hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Passiflora incarnata hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, passiebloem*
(bovengronds bloeiend deel), water).

Rhamnus Frangula 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. De actieve bestanddelen van vuilboombast zorgen voor
een zachte stoelgang. Vuilboom, ook wel sporkehout genoemd, draagt bij
tot een vlotte, natuurlijke transit.
Posologie:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 x 30 druppels per dag in een beetje
water of vruchtensap.
Opgelet: niet gebruiken bij chronische verstopping of aambeien. Niet toedienen
aan kinderen jonger dan 12 jaar. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en
borstvoedingsperiode. Geen langdurig gebruik zonder deskundig advies.
Samenstelling:
Rhamnus frangula hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Rhamnus frangula hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, vuilboom*
(gedroogde bast, 2 jaar oud), water).

Ribes Nigrum 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Zwarte aalbes heeft een gunstige invloed bij stramme
spieren en gewrichten. Ze zorgt voor een goede vochtbalans. Door
haar zuiverende werking wordt zwarte aalbes ook veel gebruikt in
afslankingskuren.
Posologie:
3 x 30 druppels per dag in een glas water of vruchtensap.
Samenstelling:
Ribes nigrum hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Rhamnus frangula hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, vuilboom*
(gedroogde bast, 2 jaar oud), water).

Salvia Officinalis 50ml

“Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt Door haar regulerende werking op de zweetsecretie
wordt salie gebruikt bij transpiratie en een onaangename lichaamsgeur.
Posologie:
3 x 25 druppels per dag in een vol glas water of vruchtensap.
Samenstelling:
Salvia officinalis hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Salvia officinalis hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, salie* (bovengronds
bloeiend deel), water).

Solidago Virgaurea 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt Guldenroede wordt gebruikt om de blaasfunctie te
ondersteunen. Deze plant bevordert eveneens de soepelheid van de
gewrichten.
Posologie:
3 x 20 à 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Solidago virgaurea hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Solidago virgaurea hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, guldenroede*
(bloeiende top), water).

Spiraea Ulmaria 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Olmkruid of moerasspirea heeft een gunstige invloed bij
stramme spieren en gewrichten.
Posologie:
3 x 20 à 40 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.
Niet gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.
Samenstelling:
Spiraea ulmaria hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Spiraea ulmaria hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, olmkruid* (bloeiende
top), water).

Taraxacum Officinale 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Paardenbloem heeft een gunstige invloed op de
spijsvertering. De tinctuur ondersteunt de reinigende werking van het
lichaam. Paardenbloem wordt dan ook vaak ingezet in een lentekuur of
afslankingskuur.
Posologie:
3 x 20 à 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Taraxacum officinale hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Taraxacum officinale hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, paardenbloem*
(wortel), water).

Thymus Vulgaris 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Tijm wordt hoofdzakelijk gebruikt voor zijn verzachtende
invloed op de luchtwegen. De plant brengt de keel tot rust en laat u weer
opgelucht ademhalen. Bovendien ondersteunt ze de spijsvertering. De
plantendruppels kunnen inwendig of als gorgelmiddel worden gebruikt.
Posologie:
3 x 30 à 40 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Vanaf 12 jaar: 3 x 15 druppels per dag.
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Niet toedienen aan kinderen jonger
dan 12 jaar.
Samenstelling:
Thymus vulgaris hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Thymus vulgaris hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, tijm* (bovengronds
bloeiend deel), water).

Urtica Dioica 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Brandnetel heeft een zuiverende werking. Op die
manier helpt brandnetel bij het behoud van soepele gewrichten en een
goede vochtbalans.
Posologie:
3 x 20 à 40 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Vraag raad aan uw arts of apotheker.
Samenstelling:
Urtica dioica hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Urtica dioica hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, brandnetel* (blad), water).

Valeriana Officinalis 50ml

Voedingssupplement op basis van planten van gecontroleerde
biologische teelt. Valeriaan draagt bij tot een goed (geestelijk) evenwicht.
De wortel van deze plant heeft een rustgevende werking en ondersteunt
een goede nachtrust, vooral bij nerveuze en intellectuele spanningen.
Posologie:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 x 20 à 30 druppels per dag
of 50 druppels voor het slapengaan in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Valeriana officinalis hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Valeriana officinalis hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, valeriaan* (wortel),
water).

Viola Tricolor 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Driekleurig viooltje is hét plantje voor de huid. Het heeft
een huidzuiverende werking en ondersteunt het herstellend vermogen van
de huid. De plantendruppels worden zowel in- als uitwendig (deppen van
de huid) gebruikt.
Posologie:
3 x 20 à 40 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Viola tricolor hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Viola tricolor hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, driekleurig viooltje*
(bovengronds bloeiend deel), water).

Viscum Album 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Maretak wordt traditioneel gebruikt voor het behoud
van een normale druk. De tinctuur heeft een gunstige invloed op de
circulatie.
Posologie:
3 x 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Viscum album hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Viscum album hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, maretak* (blad), water).

Vitis Vinifera 50ml

Voedingssupplement op basis van verse planten van gecontroleerde
biologische teelt. Rode wijnstok ondersteunt de circulatie en is dan ook
aangewezen bij vermoeide, zware benen en koude voeten.
Posologie:
3 x 20 à 40 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Vitis vinifera hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Vitis vinifera hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, wijnstok* (blad), water).

Propolis Liquid 50ml

Voedingssupplement De weldoende werking van propolis is al jaren
bekend. Propolis is een uitzonderlijk bijenproduct met een heel complexe
samenstelling. Propolis, ook wel kithars genoemd, bestaat uit hars,
was, etherische oliën en pollen. Deze kleverige stof wordt door de
bijen verzameld en bewerkt. Ze beschermt het bijenvolk tegen allerlei
omstandigheden.
Posologie:
Volwassenen: 3 x 25 druppels per dag.
Kinderen vanaf 6 jaar: 3 x 10 druppels per dag.
Te nemen met wat water of vruchtensap. Goed schudden voor gebruik.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Samenstelling:
Propolisextract: volwassenen: 100mg - kinderen: 40mg.
Ingredienten:
Glycerine, alcohol, propolisextract.

Uncaria Tomentosa 50ml

Voedingssupplement op basis van planten Katsklauw of catsclaw, een
houtachtige klimplant, ondersteunt het immuunsysteem. De tinctuur van
katsklauw helpt onze weerstand te verhogen.
Posologie:
3 x 20 à 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Samenstelling:
Uncaria tomentosa hydroalcoholisch extract 100%.
Ingredienten:
Uncaria tomentosa hydroalcoholisch extract 100% (alcohol, katsklauw (binnenste
deel van de bast), water).

Panax Ginseng 50ml

Voedingssupplement op basis van planten van gecontroleerde
biologische teelt De tinctuur van Panax ginseng heeft een zeer gunstige
invloed op fysische en geestelijke prestaties. Ginseng versterkt de
levenskracht, tonifieert en revitaliseert.
Posologie:
3 x 20 à 30 druppels per dag in een beetje water of vruchtensap.
Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische
behandeling.
Samenstelling:
Panax ginseng hydroalcoholisch extract 100%
Ingredienten:
Panax ginseng hydroalcoholisch extract 100% (alcohol*, ginseng* (wortel),
water).

Atroplan 50ml

Voedingssupplement Atroplan bevat wilgextract voor gezonde spieren en
gewrichten. Duivelsklauw, brandnetel en es helpen de gewrichten soepel
te houden en het bewegingsapparaat te ondersteunen terwijl de knoppen
van bergden bijdragen tot sterke botten.
Posologie:
Volwassenen: 2 x 2 ml per dag in een beetje water of vruchtensap.
Te nemen bij het eten.
Opgelet: Niet aanbevolen voor personen die allergisch zijn voor salicylderivaten.
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Overmatig
gebruik kan een laxerend effect hebben. Raadpleeg uw arts of apotheker
bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. Niet gebruiken bij kinderen en
adolescenten onder 18 jaar. Niet gebruiken bij maag- of darmzweren of
galstenen. Vraag raad aan uw arts of apotheker.
Samenstelling:
Salix alba extr. 1,01 ml, harpagophytum procumbens extr. 0,54 ml, urtica dioica
extr. 0,42 ml, ribes nigrum extr. 0,31 ml, fraxinus exelcior extr. 0,27 ml, populus
nigra extr 0,15 ml, pinus mugo extr 0,06 ml.
Ingredienten:
Alcohol*, glycerine, wilg* (schors 25%), duivelsklauw* (wortel 13%), brandnetel*
(blad 10%), zwarte bes* (knop 7,5%), es* (blad 6,8%), zwarte populier* (knop
3,7%), bergden* (knop 1,5%), water. (*biologische teelt).

Renoplan 50ml

Voedingssupplement Renoplan bevat 1guldenroede en muizenoor die
instaan voor een gezonde eliminatie en een goede vochthuishouding.
Deze natuurlijke extracten helpen de drainage van het lichaam te
bevorderen en zo de afvalstoffen te verwijderen waarmee het dagelijks
belast wordt. Berk bevordert de eliminatie en het afslanken terwijl 2rode
bes de drainagefunctie optimaliseert.
Posologie:
Volwassenen: 2 x 2 ml per dag in een beetje water of vruchtensap.
Te nemen bij het eten.
Opgelet: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Samenstelling:
Betula alba extr. 0,80 ml, solidago virgaurea extr. 0,54 ml, vaccinium vitis idaea
extr. 0,27 ml, mentha piperita extr. 0,27 ml, matricaria chamomilla extr. 0,27 m,
hieracium pilosella extr. 0,27 ml, echinacea purpurea extr. 0,20 ml, echinacea
angustifolia extr. 0,07 ml, ribes nigrum extr. 0,06 ml.
Ingredienten:
Alcohol*, glycerine, berk* (blad 20,1%), guldenroede* (bovengrondse delen
13,5%), rode bosbes* (blad 6,9%), pepermunt* (blad, 6,8%), echinacea*
(purpurea: plant 5%, angustifolia: wortel 1,7%), kamille* (bloem 6,7%),
muizenoor* (plant 6,7%), zwarte bes* (knop 1,5%), water. (*biologische teelt).

Memoplan 50ml

Voedingssupplement. Memoplan bevat ginkgo dat cognitieve processen
bevordert, zoals nadenken, zich concentreren en herinneren. Siberische
ginseng en zwarte els ondersteunen de circulatie, wat het geheugen
ten goede komt. Daarnaast helpt Siberische ginseng ook het mentale
energieniveau op te krikken.
Posologie:
Volwassenen vanaf 18 jaar: 2 x 2 ml per dag in een beetje water of vruchtensap.
Te nemen vóór het eten.
Opgelet: Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen.
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Overmatig
gebruik kan een laxerend effect hebben. Niet gebruiken bij kinderen en
adolescenten onder 18 jaar.
Samenstelling:
Ginkgo biloba extr. 2,10 ml, eleutherococcus senticosus extr. 0,45 ml, crataegus
monogyna extr. 0,39 ml, populus nigra extr. 0,03 ml, alnus glutinosa extr.
0,03 ml.
Ingredienten:
Ginkgo* (blad 48,2%), alcohol*, glycerine, Siberische ginseng* (wortel 9,9%),
meidoorn* (bloeiende top 8,8%), populier* (knop 0,8%), zwarte els* (knop 0,8%),
water. (*biologische teelt).

Glucoplan 50ml

Voedingssupplement Glucoplan is een natuurlijk complex op basis
van gymnema dat helpt een normaal suikergehalte in het lichaam te
behouden. De formule bevat daarnaast ook blauwe bosbes dat bijdraagt
tot een normaal suikermetabolisme en olijfblad dat bijdraagt tot een
evenwichtige suikerbalans. Glucoplan past in een suikerarm dieet.
Posologie:
Volwassenen: 2 x 2 ml per dag in een beetje water of vruchtensap.
Te nemen vlak voor of tijdens de maaltijd.
Opgelet: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben. Raadpleeg uw arts of
apotheker bij gelijktijdig gebruik van antidiabetische behandeling.
Samenstelling:
Gymnema sylvestris extr. 1,35 ml, phaseolus vulgaris extr. 0,75 ml, vaccinum
myrtillius extr. 0,54 ml, olea europea extr. 0,30 ml, juglans regia extr. 0,06 ml.
Ingredienten:
Alcohol, glycerine, gymnema (blad 30,1%), bonenpeul (vrucht 17,7%), blauwe
bosbes (vrucht 12,4%), olijfblad (blad 6,8%), okkernoot (knop 1,5%), water.

Digestplan 50ml

Voedingssupplement Digestplan is een natuurlijk complex op basis van
mariadistel, boldo, knoppen van rozemarijn en scheuten van jeneverbes
die de spijsvertering ondersteunen. Daarnaast helpen mariadistel, artisjok
en rozemarijn een gezonde leverfunctie te behouden. Artisjok draagt
eveneens bij tot een normale darmfunctie. Stress ligt vaak aan de oorzaak
van spijsverteringsproblemen. Boldo helpt je te ontspannen.
Posologie:
Volwassenen: 2 x 2 ml per dag in een beetje water of vruchtensap.
Te nemen vóór het eten.
Opgelet: Bij galwegproblemen enkel gebruiken na consultatie van een arts. Niet
langer dan 6 weken gebruiken. Niet gebruiken bij nierinsufficiëntie, tijdens de
zwangerschap en borstvoedingsperiode. Overmatig gebruik kan een laxerend
effect hebben.
Samenstelling:
Silybum marianum extr. 1,14 ml, cynara scolymus extr. 1,05 ml, taraxacum
officinalis extr. 0,30 ml, rosmarinus officinalis extr. 0,30 ml, peumus boldus extr.
0,15 ml, juniperus communis extr. 0,06 ml.
Ingredienten:
Alcohol*, glycerine; mariadistel* (bovengrondse delen 25,4%), artisjok* (blad
24,5%), paardenbloem* (wortel 7,1%), rozemarijn* (knop 6,7%), boldo* (blad
3,3%), jeneverbes* (scheut 1,4%), water. (*biologische teelt).

V-Noplan 50ml

Voedingssupplement V-noplan is een natuurlijk complex op basis van
muisdoorn en akkerhoningklaver, de ideale planten voor wie vaak last
heeft van vermoeide benen of koude voeten. Wijnstok draagt bij tot
gezonde drukwaarden. Het geheel werd versterkt met het extract van
paardekastanje dat de circulatie ondersteunt.
Posologie:
Volwassenen: 2 x 2 ml per dag in een beetje water of vruchtensap.
Te nemen bij het eten.
Opgelet: Raadpleeg uw arts bij gelijktijdig gebruik van bloedverdunnende
geneesmiddelen. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en
borstvoedingsperiode. Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Samenstelling:
Aesculus hippocastanum extr. 0,80 ml, ginkgo biloba extr. 0,76 ml, ruscus
aculeatus extr. 0,54 ml, vitis vinifera extr. 0,31 ml, melilotus officinalis extr.
0,27 ml, castanea sativa extr. 0,06 m.
Ingredienten:
Alcohol*, glycerine, paardekastanje* (zaad 20%), ginkgo* (blad 19,1%),
muisdoorn* (wortelstok 13,6%), wijnstok (blad 7,8%)*, akkerhoningklaver*
(bloeiende top 6,8%, tamme kastanje* (knop 1,5%), water. (*biologische teelt)

Pulmoplan 50ml

Voedingssupplement Pulmoplan is een synergie van planten- en
knoppenextracten. Tijm, zonnedauw, heemst en eucalyptus verzachten
mond en keel. Daarnaast is tijm goed voor de luchtwegen. Grove den
vergemakkelijkt de ademhaling.
Posologie:
Volwassenen: 2 x 2 ml per dag.
Kinderen vanaf 12 jaar: 2 x 1 ml per dag in een beetje water of vruchtensap.
Te nemen bij de maaltijd.
Opgelet: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben. Niet toedienen aan
kinderen jonger dan 12 jaar.
Samenstelling:
Thymus vulgaris extr. 1,44 ml, drosera rotundifolia extr. 0,60 ml, althaea
officinalis extr. 0,30 ml, pinus sylvestris extr. 0,30 ml, eucalyptus globulus extr.
0,30 ml, alnus glutinosa extr. 0,06 ml.
Ingredienten:
Alcohol, tijm (bloeiende top 32,8%), glycerine, zonnedauw (bovengrondse delen
14,2%), grove den (knop 6,8%), heemst (wortel 6,7%), eucalyptus (blad 6,3%),
zwarte els (knop 1,5%), water.

Calmoplan 50ml

Voedingssupplement Calmoplan bevat valeriaan die je helpt omgaan met
alledaagse stress. Passiebloem en linde hebben een ontspannend effect
en citroenmelisse helpt de rusteloosheid te verminderen. Citroenmelisse
en slaapmutsje ondersteunen ook een goede nachtrust terwijl valeriaan
het inslapen bevordert.
Posologie:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
Voor een rustgevend effect overdag: 2 x 2 ml per dag in een beetje water of
vruchtensap. Voor een goede nachtrust: 2 ml een halfuur voor het slapen en
eventueel 2 ml vroeger op de avond.
Opgelet: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Samenstelling:
Valeriana officinalis extr. 1,63 ml, passiflora incarnata extr. 0,69 ml, avena sativa
extr. 0,14 ml, melissa officinalis extr. 0,14 ml, esschscholtzia californica extr. 0,08
ml, tilia tomentosa extr. 0,06 ml.
Ingredienten:
Alcohol*, valeriaan* (wortel 40,6%), glycerine, passiebloem* (bovengrondse
delen 17%), haver* (zaad 3,6%), citroenmelisse* (blad 3,4%), slaapmutsje*
(bovengrondse delen 2,1%), linde* (knop 1,5%), water. (*biologische teelt).

Immunplan 50ml

Voedingssupplement Immunplan bevat extracten van echinacea en
katsklauw die bijdragen tot de goede werking van ons natuurlijke
immuunsysteem. Okkernoot verhoogt de weerstand van het lichaam in
barre omstandigheden. De formule werd verrijkt met knoppen van berk
om de verdedigingsmechanismen van het lichaam te ondersteunen.
Posologie:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 2 x 2 ml per dag.
Kinderen vanaf 6 jaar: 2 x 1 ml per dag in een beetje water of vruchtensap.
Te nemen vóór het eten. Schudden voor gebruik
Opgelet: Niet aanbevolen voor personen die allergisch zijn aan salicylderivaten.
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Overmatig
gebruik kan een laxerend effect hebben.
Samenstelling:
Echinacea purpurea extr. 1,32 ml, uncaria tomentosa extr. 0,60 ml, lentinula
edodes extr. 0,39 ml, echinacea angustifolia extr. 0,33 ml, propolis extr. 0,30 ml,
juglans regia extr. 0,03 ml, betula verrucosa extr. 0,03 ml.
Ingredienten:
Alcohol, glycerine, echinacea (purpurea: bloeiende top, angustifolia: wortel
30,5%), propolis, katsklauw (schors 13,7%), shiitake (paddenstoel 8,6%),
okkernoot (knop 0,8%), berk (knop 0,8%), water.

Tensioplan 50ml

Voedingssupplement Tensioplan is een krachtige combinatie van maretak
en daslook die de werking van het vaatstelsel optimaliseren. Meidoorn,
olijf en de knoppen van zwarte els en populier ondersteunen de circulatie
terwijl olijf bijdraagt tot gezonde drukwaarden.
Posologie:
Volwassenen: 2 x 2 ml per dag in een beetje water of vruchtensap.
Te nemen bij het eten.
Opgelet: Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik
van anticoagulantia. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en
borstvoedingsperiode. Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben. Niet
gebruiken bij kinderen en adolescenten onder 18 jaar.
Samenstelling:
Crataegus monogyna extr. 1,32 ml, viscum album extr. 0,60 ml, allium ursinum
extr. 0,54 ml, olea europaea extr. 0,30 ml, alnus glutinosa extr. 0,03 ml, populus
nigra extr. 0,03 ml.
Ingredienten:
Alcohol*, meidoorn* (bloeiende top 33,5%), glycerine, maretak* (blad 14%),
daslook* (plant 12,7%), olijfblad* (blad 6,7%), zwarte els* (knop 0,8%), populier*
(knop 0,8%), water. (*biologische teelt).

Prossaplan 50ml

Voedingssupplement Prossaplan werd speciaal ontwikkeld voor mannen
die vanaf 40 jaar extra zorg moeten dragen voor hun urinair comfort. Sabal
en pompoen ondersteunen het behoud van een optimale mannelijke
vitaliteit en gezonde urinewegen. De formule werd verrijkt met knoppen
van zwarte bes die de drainage van het lichaam stimuleert.
Posologie:
Mannen vanaf 40 jaar: 2 x 2 ml per dag in een beetje water of vruchtensap.
Te nemen vóór het eten. Laat je regelmatig onderzoeken door een arts.
Opgelet: Vraag raad aan je arts en/of apotheker. Overmatig gebruik kan een
laxerend effect hebben.
Samenstelling:
Serenoa serrulata extr. 1,36 ml, urtica dioica extr. 0,70 ml, solidago virgaurea
extr. 0,25 ml, echinacea purpurea extr. 0,18 ml, cucurbita pepo extr. 0,08 ml,
echinacea angustifolia extr. 0,06 ml, epilobium parviflorum extr. 0,05 ml, ribes
nigrum extr. 0,06 ml.
Ingredienten:
Alcohol*, sabal (vrucht 33,9%), glycerine, brandnetel* (wortel 17,4%),
guldenroede* (bovengrondse delen 6,1%), echinacea* (purpurea: bovengrondse
delen 4,6%, angustifolia: wortel 1,5%), pompoen* (zaad 2%), zwarte bes* (knop
1,5%), wilgenroosje* (bovengrondse delen 1,4%), water. (*biologische teelt)

Detoxplan 50ml

Voedingssupplement Detoxplan bevat berk en artisjok, twee
plantenextracten die helpen bij het ontgiften van het lichaam, wat een
rol speelt bij het afslanken. De formule bevat daarnaast grote klis en
moerasspirea om de drainage extra te ondersteunen. De jonge scheuten
van jeneverbes versterken deze actie. Om de afscheiding via de urine te
optimaliseren, werd nog mais en guldenroede toegevoegd.
Posologie:
Volwassenen: 2 x 2 ml per dag in een beetje water of vruchtensap.
Te nemen bij het eten.
Opgelet: Niet aanbevolen voor personen die allergisch zijn aan salicylderivaten.
Niet langer dan 6 weken gebruiken. Niet gebruike bij nierinsufficiëntie, tijdens
de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Overmatig gebruik kan een
laxerend effect hebben.
Samenstelling:
Betula alba extr. 0,48ml, zea mays extr. 0,48ml, solidago virgaurea extr. 0,48ml,
cynara scolymus extr. 0,48ml, filipendula ulmaria extr. 0,28ml, arctium lappa extr.
0,28ml, viola tricolor extr. 0,24ml, juniperus communis extr. 0,08ml.
Ingredienten:
Alcohol*, zachte berk* (blad 12%), mais* (stempel 12%), echte guldenroede*
(bloeiende top 12%), artisjok* (blad 12%), moerasspirea* (bloeiende toppen 7%),
grote klis* (wortel 7%), driekleurig viooltje* (bloeiende plant 6%), jeneverbes*
(jonge scheut 2%). (*biologische teelt).

