
your natural protection





Onze producten zijn geselecteerd op basis van de kwaliteit van hun voedingsstoffen, hun actieve wer-
king en hun nut op de stofwisseling. Dankzij systematische controles en toezicht van op het moment 
van de levering van de grondstoffen tot aan de introductie van het product op de markt, kunnen we 
garant staan voor een hoge kwaliteit van de producten.

Omdat uw gezondheid ons nauw aan het hart ligt bieden we u een scala van voedingssupplementen 
van de hoogste kwaliteit, speciaal voor u ontworpen. Alle planten, plantaardige extracten, natuurlijke 
oliën en voedingsstoffen die we voor onze producten selecteren, worden aan een strenge analyse en 
controle onderworpen in het kader van een sluitend kwaliteitsplan.

Er wordt gebruik gemaakt van de HACCP normen bij het productieproces. Dit is een preventief contro-
lesysteem dat de voedselveiligheid, de gezondheid van de consument en de constante kwaliteit van 
het product garandeert. 

Alle grondstoffen die bij de productie van onze capsules gebruikt worden zijn van een superieure 
kwaliteit, afkomstig van betrouwbare leveranciers met een goede reputatie, zodat we garant kunnen 
staan voor een constante kwaliteit van de geleverde producten
en we onze bronnen trouw kunnen blijven.

Purasana capsules

Gebruik:
De dosis aangegeven op de verpakkingen 
is de dosis voor volwassenen en kinderen 
vanaf 12 jaar. Verplichte officiële waarschu-
wingen of tegenindicaties zijn steeds ver-
meld op etiket. In geval van twijfel steeds 
uw arts raadplegen.
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cholesterol / druk

10

productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

krill olie

cholesterol

Bij krillolie worden de vetzuren, fosfolipiden en 
antioxidanten op natuurlijke wijze gebonden. 
Hierdoor wordt de omega-3 optimaal door het 

lichaam opgenomen want deze hoeft na inname 
niet meer omgezet te worden. Bevat ook choline, 

zink, omega-9, omega-6 en astaxanthine.

60 capsules van 735 mg

EKO™ Krill Oil 



look /olijf / meidoorn

circulatie, cholesterol

Look ondersteunt de circulatie en olijf 
zorgt voor een gezonde cholesterol. 
Meidoorn regulariseert de druk en 

werkt kalmerend.

120 capsules van 500 mg

Allium sativus, Olea europea,
Crataegus oxyacantha

sojalecithine

cholesterol, geheugen

Sojalecithine helpt om een gezond 
cholesterolgehalte te behouden. 

Werkt actief tegen stress en 
vermoeidheid en stimuleert het 

geheugen.

90 capsules van 1200 mg

Soja hispida

productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

rode gist rijst

cholesterol

Rode gist rijst wordt reeds eeuwen-
lang gebruikt in het Oosten vanwege 

zijn gunstige invloed op de goede 
cholesterol. Bevordert een goede 

stofwisseling. 
Bevat 0,4% lovastatine.

90 capsules van 250 mg

Monascus purpureus, Lovastatine

rode gist rijst FORTE

cholesterol

Ideaal aan het begin van een kuur of 
bij hoge waarden vanwege zijn actie-
ve werking. De tablet geeft langzaam 
de actieve stoffen vrij waardoor deze 

langer in het lichaam hun werking 
kunnen doen. Bevat 1,7% lovastatine 

en 1,6% monacoline.

30 tabletten van 1200 mg

Monascus purpureus, Lovastatine, 
Monacholine

11



productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

glucosamine +

soepele gewrichten

Glucosamine houdt de gewrichten soepel en 
chondroïtine ondersteunt de werking van glucosa-

mine. Onderhoudt het kraakbeen. 

90 capsules van 480 mg

Glucosamine, Chondroïtine, Vitamine C, 
Mangaan, Koper

gewrichten

12



productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

haar en nagels

gezond haar en nagels

Deze uitgelezen samenstelling draagt 
bij tot mooi, gezond haar en nagels. 

Helpt bij broos en dof geworden haar 
en broze nagels.

90 capsules van 400 mg

Lithothamnium calcareum, Urtica dioica, Panicum 
miliaceum, Equisetum arvense, tarwe-eiwit, cys-
tine, magnesium, zink, vit. B6,B2,A, B9, D3, B12

levende biergist

zuivere huid, haar en nagels

Door zijn hoge gehalte aan essen-
tiële voedingsstoffen heeft levende 
biergist voedende, stimulerende en 
revitaliserende eigenschappen die 

onmisbaar zijn voor een mooie huid, 
haar en nagels.

120 capsules van 300 mg

Saccharomyces cerevisiae

schoonheid 13



productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

lichte benen

ondersteunt de doorstroming

Zware, gezwollen en overgevoelige 
benen worden verlicht. Werkt be-
schermend op de vaatwanden. 

60 capsules van 335 mg

Vitis vinifera, Polyfenolen, Fagopyrum esculentum, 
Ribes nigrum, Vaccinium myrtillus, boekweit, 
Citroen bioflavanoïden, natuurlijke Vitamine E.

zicht

beschermt de ogen

Beschermt de ogen en helpt bij 
vermoeide ogen. Draagt ook bij tot 

een beter nachtzicht.

60 capsules van 420 mg

Spirulina maxima, Vaccinium myrtillus, querce-
tine, Ginkgo biloba, Vit. C, Vitis vinifera, Zink, Vit.E, 

Luteïne, Vit. B2, Vit. A, Selenium

circulatie

14



mannelijk comfort

productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

mannelijk comfort

urinair comfort

Boven de 45 jaar is een extra bescherming van de 
mannelijke klier zeer belangrijk. 

60 capsules van 325 mg

Quercetine, Serenoa repens, Urtica dioicia, Bètasitosterol, 
Pygeum africanum, Lycopersicon

esculentum, Zink, Vitamine E

15



vrouwelijk comfort

16



productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

menopauze

hormonaal evenwicht

Bevat yamswortel die de hormonale activiteit 
ondersteunt en een hoge dosis isoflavonen uit 

soja. Deze verlichten de overgang en bijhorende 
klachten.

80 capsules van 300 mg

Dioscorea opposita, Soja-extract

teunisbloem + bernagie

comfort vrouwelijke cyclus

Verlicht ongemakken in de periode vóór de men-
struatie. Rijk aan gamma-linoleenzuur.

60 capsules van 510 mg BIO

Oenothera biennis, Borago officinalis, Bourrache, 
Vit.E

cranberry

urinair comfort

Veenbes wordt aanbevolen bij langdurige en 
herhaalde urinaire ongemakken, vooral bij meisjes 

en vrouwen.

30 capsules van 435 mg BIO

Vaccinium macrocarpon

17



slank

18



linolzuur CLA

goede verhouding spieren/ vet

Geconjugeerd linolzuur vermindert de hoeveelheid 
vet en en stimuleert het lichaam om meer spier-
massa aan te maken waardoor het metabolisme 

verhoogt.

60 capsules van 500 mg

Geconjugeerd linolzuur

productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

nopal

vetverbrander

Natuurlijke eetlustremmer die tevens drang naar 
zoet vermindert. Elimineert suikers en vetten en 

bevordert de darmtransit.

120 capsules van 250 mg BIO

Opuntia ficus indica

konjak

hongerstiller

Konjak is de krachtigste plantaardige eetlustrem-
mer. Deze plant kan 100 keer zijn eigen volume 

aan water opnemen en vormt zo een volumineuze 
gel die een deel van de maag opvult waardoor je 

vlugger een verzadigd gevoel krijgt.

120 capsules van 475 mg

Amorphophallus konjac

19



weerstand

20



productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

levertraan

groei, weerstand

Hoge dosis aan levensnoodzakelijke vitamines 
als vit. A, vit. D, omega-3-vetzuren EPA en DHA 

in hun natuurlijke vorm. Studies tonen aan dat de 
westerse bevolking hier een chronisch tekort aan 

heeft.

120 capsules van 270 mg

Gadus morhua, nutriënten

propolis

versterkt de weerstand

Propolis stimuleert het immuunsysteem en zorgt 
voor meer energie. Wordt vooral gebruikt bij 

problemen met de luchtwegen.

60 capsules van 225 mg BIO

Propolis, Ceratonia siliqua

shiitake

immuniteit

Shiitake versterkt het immuunsysteem en verbe-
tert de natuurlijke weerstand van het lichaam.

120 capsules van 255 mg

Lentinus edodes

21



vitaliteit / herstellend

22



productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

koninginnenbrij

versterkt de levenskracht

Koninginnenbrij versterkt het immuunsysteem en 
verbetert het geheugen. Versterkt de levenskracht 

en werkt vermoeidheidswerend. 
Uitermate voedzaam.

80 capsules van 325 mg BIO

koninginnenbrij

ginseng

energie, kracht, vitaliteit

Ginseng, een belangrijke adaptogene plant, heeft 
een stimulerende en versterkende werking op het 
lichaam.  Hij versterkt en geeft opnieuw energie. 

Zorgt voor een algemeen gevoel van welzijn.

80 capsules van 425 mg BIO

Panax ginseng

paardenmelk

versterkt het lichaam

Paardenmelk bevat talloze voedingselementen 
waardoor hij een energetische, zuiverende en 
spijsverteringsbevorderende werking biedt. 

Zorgt voor een zuivere huid.

90 capsules van 425 mg BIO

Paardenmelk

23



nutriënten

productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

acerola

verhoogt de weerstand

Acerola is een van de beste natuurlijke bronnen 
van vitamine C. Hij bevat krachtige antioxiderende 
eigenschappen die de weerstand van het lichaam 

verhogen.

50 tabletten van 2,6 g BIO

Malpighia punicifolia

24



spijsvertering  / transit 25

productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

Desmodium Liquide

detox

Beschermt de lever bij overmatig 
alcohol- en medicijnengebruik. 

Helpt bij het afvoeren van gifstoffen.

200ml (40 toepassingen)

Desmodium adscendens

plantaardige houtskool

opgeblazen gevoel & winderigheid

Effectief bij maag- en darmklachten 
gepaard gaande met winderigheid, 

oprispingen,… .
Stimuleert de spijsvertering en ver-

mindert een opgeblazen gevoel.

120 capsules van 265 mg

Plantaardige houtskool



geheugen / ontspanning

productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

geheugen

alertheid, concentratie

Bevordert en verbetert de hersenfunctie en 
mentale focus door een betere microcirculatie. 

Verbetert het leervermogen en 
ouderdomsgerelateerde verschijnselen.

60 capsules van 390 mg

viskuit, Ginko biloba, Dunaliella saline, magnesium, Soja hispida, 
fosfolipiden, selenium, Saccharomyces cerevisiae, vit. C, 

natuurlijke vit. E, Bèta-caroteen, vit. B6

26



enkelvoudige plantenpoeders 27



productnaam

indicaties

werking

dosering

latijnse benaming

wilde kastanje

circulatie, zware benen, doorstroming

Wilde kastanje wordt gebruikt om de 
circulatie te bevorderen en het zware 

gevoel in de benen te verlichten. 
Verzacht vermoeide benen.

120 capsules van 315 mg BIO

Aesculus hippocastanum

wierook

gewrichten soepelheid

Boswellia wordt aanbevolen om 
de gewrichten soepel te houden. 
Werkt effectief tegen allerhande 

ontstekingen.

120 capsules van 325 mg

Boswellia serrata

groene thee

antioxidant, afslanken

Groene thee ondersteunt het afslan-
ken, helpt uw lijn te verfijnen of te 

behouden en bevordert de nierdrai-
nage. Groene thee is ook een krach-
tige antioxidant en wordt gebruikt om 

veroudering tegen te gaan.

120 capsules van 325 mg BIO

Camellia sinensis

chrysanthellum

spijsvertering, circulatie

Chrysanthellum stimuleert de 
circulatie en verzacht pijn in de 

benen. Bevordert de spijsvertering 
bij overmatig eten of overmatig 

alcoholgebruik.

120 capsules van 325 mg

Chrysanthellum americanum

28



productnaam

indicaties

werking

dosering

latijnse benaming

meidoorn

circulatie, nervositeit

Meidoorn wordt gebruikt tegen 
nervositeit, prikkelbaarheid en 

overmatige gevoeligheid, vooral 
wanneer deze nervositeit gepaard 

gaat met klamme handen, zweten en 
hartkloppingen.

120 capsules van 355 mg BIO

Crataegus monogyna

kurkuma

spijsvertering, antioxidant

Kurkuma bevordert de spijsverte-
ring, onder andere bij misselijkheid, 
gebrek aan eetlust of een opgezette 

buik. Zeer krachtige antioxidant.

120 capsules van 400 mg BIO

Curcuma longa

artisjok

spijsvertering

Artisjok helpt de spijsvertering te 
stimuleren, zorgt voor een gezonde 
cholesterol en is aangewezen bij 

misselijkheid, een opgezette buik en 
een zwaar gevoel in de maag

120 capsules van 315 mg BIO

Cynara scolymus

desmodium

spijsvertering, detox

Desmodium is ideaal om het lichaam 
te reinigen en te zuiveren.  Ideaal bij 

overmatig gebruik van alcohol, vetten 
en bepaalde geneesmiddelen. 

120 capsules van 275 mg

Desmodium adscendens

29



productnaam

indicaties

werking

dosering

latijnse benaming

echinacea

weerstand

Echinacea verhoogt de natuurlijke 
weerstand door het immuunsysteem 

te stimuleren.

120 capsules van 275 mg BIO

Echinacea purpurea

eleutherococcus
(Siberische ginseng)

vitaliteit, stress 

Een adaptief die voor een hele resem 
klachten kan gebruikt worden. Verhoogt 
de energie, levenskracht en weerstand. 

Kalmerend en tonifiërend. Meer ge-
schikt voor vrouwen dan Panax ginseng 

wegens mildere werking.

90 capsules van 315 mg

Eleutherococcus senticosus

wilgenroosje

mannelijk comfort

Wilgenroosje heeft een gunstige 
invloed op de mannelijke klier en 

vermindert een aanhoudende drang 
tot urineren. Ontzwelt.

120 capsules van 305 mg

Epilobium angustifolium

heermoes

remineraliseren, gewrichten

Heermoes heeft een drainerend effect 
en houdt de gewrichten soepel dankzij 
het siliciumgehalte.  Zeer rijk aan mine-
ralen waardoor het geschikt is bij broze 
nagels en breekbaar haar alsook om de 

beenderen sterk te houden.

120 capsules van 265 mg BIO

Equisetum arvense

30



productnaam

indicaties

werking

dosering

latijnse benaming

venkel

spijsvertering

Venkel verlicht een moeilijke spijsver-
tering, verzacht een zwaar gevoel in 

de maag en een opgezette buik. 

120 capsules van 325 mg

Foeniculum vulgare

blaaswier

afslanken

Blaaswier heeft een eetlustremmend 
effect en gaat sinaasappelhuid tegen 

door het hoge jodiumgehalte.

120 capsules van 405 mg

Fucus vesiculosus

ginkgo biloba

geheugen

Ginkgo is in de eerste plaats een plant 
met een krachtige antioxiderende 
werking die de giftige stoffen (vrije 

radicalen) in ons lichaam neutraliseert.  
Bevordert de doorbloeding van de 

hersenen en heeft een gunstig effect op 
geheugen en concentratievermogen.

120 capsules van 255 mg BIO

Ginkgo biloba

toverhazelaar

circulatie, zware benen

Toverhazelaar bevordert de circulatie 
en houdt de benen in goede conditie. 

Verzacht vermoeide en gezwollen 
benen.

120 capsules van 275 mg BIO

Hamamelis virginiana

31



productnaam

indicaties

werking

dosering

latijnse benaming

duivelsklauw

gewrichten soepelheid

Duivelsklauw verzacht pijnlijke 
spieren en gewrichten en houdt ze 

soepel.

120 capsules van 295 mg BIO

Harpagophytum procumbens

hop

nervositeit, ontspanning

Hop heeft kalmerende en ontspan-
nende eigenschappen. Wordt 

vooral gebruikt vanwege de heilzame 
invloed op de nachtrust, tijdelijke 

stress en nervositeit.

120 capsules van 235 mg BIO

Humulus lupulus

sint-janskruid

humeurschommelingen

Sint-janskruid is dé plant bij uitstek 
voor humeurschommelingen en 

melancholie. Deze plant heeft een 
geleidelijke en waarneembare 

werking na enkele weken.

120 capsules van 290 mg BIO

Hypericum perforatum

maca

stimuleren, tonus, libido

Maca stimuleert het immuunsysteem 
en versterkt het lichaam. Verhoogt 

het libido bij zowel mannen als 
vrouwen en mildert overgangsver-

schijnselen.

120 capsules van 325 mg BIO

Lepidium meyenii

32



olijf

druk

Olijf heeft een gunstige invloed op 
de bloeddruk en circulatie.

Vermindert de hoeveelheid glucose 
in het bloed.

120 capsules van 285 mg BIO

Olea europea

orthosiphon

drainage, gewrichten

Orthosiphon werkt drainerend 
op vocht, chloride, ureum en 

urinezuur.  Wordt vaak gecombi-
neerd met groene thee en levert 

zo goede resultaten bij een afslan-
kingsdieet, of met duivelsklauw 

om gewrichtspijnen te verzachten.

120 capsules van 325 mg BIO

Orthosiphon stamineus

passiebloem

nervositeit, slaap

Passiebloem is zeer effectief 
bij slapeloosheid, nervositeit, 

krampen en allerlei stressgerela-
teerde klachten. Ideaal om tot rust 

te komen.

120 capsules van 305 mg BIO

Passiflora incarnata

guarana

stimuleren, afslanken

Guarana heeft een hoog cafeïne-
gehalte en wordt daarom gebruikt 
als ondersteuning bij het afslanken  

omwille van zijn diuretische 
eigenschappen. Zorgt voor meer 

vitaliteit en energie.

120 capsules van 375 mg BIO

Paullinia cupana

33

boon

spijsvertering, afslanken

120 capsules van 335 mg

Phaseolus vulgaris

De bonenpeul wordt traditioneel 
gebruikt om het afslanken te 

bevorderen. Werkt drainerend en 
vertraagt de opname van suikers 

en vetten dankzij de absorberende 
werking.



productnaam

indicaties

werking

dosering

latijnse benaming

kersensteel

afslanken, drainage, zware benen

Kersensteeltje heeft diuretische 
eigenschappen en past dus perfect in 
het kader van een afslankingsdieet. 

Helpt zware benen verlichten.

120 capsules van 325 mg

Prunus cerasus

rammenas

spijsvertering

Rammenas bevordert de verwijdering 
van toxines en zorgt voor een goede 
spijsvertering. Bevat van nature veel 
vitamine K, magnesium, kalium en 

ijzer.

120 capsules van 325 mg BIO

Raphanus sativus

zwarte bes

circulatie, soepelheid

Zwarte bes heeft een positieve 
invloed op de gewrichten. Mildert 
klachten te wijten aan allergieën.

120 capsules van 315 mg BIO

Ribes nigrum

muizedoorn

zware benen

Muizedoorn helpt bij een zwaar, 
vermoeid gevoel in de benen en 

nachtelijke krampen tengevolge van 
een slechte doorstroming. 

Een goede bloedsomloop verlicht 
zware benen en helpt in geval van 

een pijnlijke stoelgang.

120 capsules van 320 mg BIO

Ruscus aculeatus
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salie

transpireren, menopauze

Salie regelt overmatig transpireren 
en helpt het lichaam zich aan te 

passen aan de symptomen van de 
menopauze.

120 capsules van 295 mg BIO

Salvia officinalis

mariadistel

spijsvertering, detox

Mariadistel bevordert de spijsver-
tering, verwijdert afvalstoffen en 

zuivert het lichaam.

120 capsules van 275 mg BIO

Silybum marianum

moerasspirea

soepelheid

Moerasspirea is een natuurlijke 
aspirine en verlicht stijve spieren 
en gewrichten. Werkt vochtafdrij-

vend en zuiverend.

120 capsules van 275 mg  BIO

Spiraea ulmaria

lindespint

drainage

Lindespint bevordert de verwij-
dering van afvalstoffen uit het 

lichaam.  Wordt vooral gewaar-
deerd omwille van zijn diuretische 
- en spijsverteringsbevorderende 

eigenschappen .

120 capsules van 305 mg

Tilia sylvestris

tijm

ademhaling

120 capsules van 275 mg BIO

Thymus vulgaris

Tijm is een versterkend middel en 
heeft een gunstige invloed op het 
ademhalingsstelsel en de borst.  

Hij kalmeert een kriebelende keel 
en gaat onaangenaam kuchen 

tegen.



productnaam

indicaties

werking

dosering

latijnse benaming

fenegriek

bevordert de eetlust

Fenegriek stimuleert de eetlust 
en is rijk aan ijzer en koper. 

120 capsules van 305 mg BIO

Trigonella foenum graecum

brandnetel

remineraliseren, zuiveren

Brandnetel heeft een remineralise-
rende werking en helpt de huid, het 

haar en de nagels te versterken. 

120 capsules van 285 mg BIO

Urtica dioica

brandnetelwortel

mannelijk comfort

De wortel van de brandnetel biedt 
een natuurlijke oplossing die het uri-
naire comfort bij mannen verbetert.
Helpt bij problemen aan de prostaat 

gerelateerd en aan de leeftijd.

120 capsules van 285 mg

Urtica dioica

blauwe bosbes

circulatie

Blauwe bosbes bevordert de 
bloedsomloop en heeft een gunstige 

werking op de suikerspiegel. Van 
oudsher gebruikt bij buikloop en 

darmklachten.

120 capsules van 275 mg  BIO

Vaccinium myrtillus
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valeriaan

nervositeit, slaap

Valeriaan is een natuurlijk kal-
meermiddel dat nervositeit vermin-
dert en zorgt voor een goede slaap. 

Mild krampstillend.

70 capsules van 384 mg

Valeriana officinalis

driekleurig viooltje

huid

Driekleurig viooltje zuivert het 
lichaam en de huid. Vooral gebruikt 

bij huidklachten.

120 capsules van 275 mg  BIO

Viola tricolor

rode wijnstok

zware benen

Rode wijnstok stimuleert de bloed-
circulatie en brengt verlichting bij 
zware benen en gezwollen voeten. 

120 capsules van 315 mg BIO

Vitis vinifera

marc van druif

afslanken

Marc van druif bevordert de 
infiltratie van de weefsels en de 

circulatie tijdens een afslankings-
dieet. Biedt een doeltreffende 

werking tegen een sinaasappel-
huid en vetkussentjes.

120 capsules van 325 mg  BIO

Vitis vinifera

gember

stimuleren

120 capsules van 265 mg BIO

Zingiber officinale

Gember geeft opnieuw energie en 
vitaliteit bij seksuele vermoeidheid.  
Hij voorkomt ook misselijkheid en 

braken die het gevolg kunnen zijn van 
stress. Ideaal voor mensen die het 

altijd koud hebben omdat gember het 
lichaam van binnenuit verwarmt.



complexen

productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

circulatie

circulatie

Rode wijnstok verlicht zware benen, 
toverhazelaar heeft een adstrin-
gerende werking op de vaten en 
akkerhoningklaver werkt effectief 

tegen een zwaar hoofd.

120 capsules van 325 mg BIO

Vitis vinifera, Ruscus aculeatus
Hamamelis virginiana, Melilotus 

officinalis
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productnaam

indicaties

werking

dosering

samenstelling

gewrichten

gewrichten

Duivelsklauw heeft een weldadige 
werking op pezen en gewrichten en 
zorgt voor een optimale ontspanning. 
Heermoes is zeer rijk aan mineralen 
en daarom goed voor het behoud van 

stevige botten.

120 capsules van 300 mg BIO

Harpagophytum procumbens, 
Equisetum arvense, Filipendula 

ulmaria

slank

slank

Wijndraf beperkt vetopslag, olmkruid 
beperkt vochtophopingen en voert 
ballaststoffen af. Groene thee is 

onontbeerlijk om het gewichtsverlies 
te ondersteuenen.

120 capsules van 325 mg BIO

Vitis vinifera, Filipendula ulmaria, 
Camellia sinensis

spijsvertering

spijsvertering

Artisjok bevordert de werking van de 
lever en vermindert een opgeblazen 
gevoel. Rammenas bevordert de ver-
tering in de maag en gaat verzuring 
tegen, kurkuma versnelt de afbraak 

van gifstoffen.

120 capsules van 325 mg BIO

Cynara scolymus, Raphanus sativus 
var. niger, Curcuma longa

slaap

slaap

Slaapmutsje kalmeert, werkt kramp-
werend en tempert angsten. Hop zorgt 
voor een algemeen gevoel van rust en 
welbehagen en passiebloem vermin-
dert stressgerelateerde klachten en 

mildert overdreven emoties. 

120 capsules van 325 mg BIO

Eschscholtzia californica, Humulus 
lupulus, Passiflora incarnata
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