Fytomed

Een briljant groene serie
3 Bloedcirculatie
3 Maag en darmen
3 Spieren en gewrichten
3 Immuunsysteem
3 Natuurlijke rustgever en slapen
3 Urinewegen

Door jarenlange ervaring is de Fytomed serie ontwikkeld:
“De Briljant groene serie”. De producten uit deze serie zijn van
biologische teelt en productie, van vertrouwde kwaliteit en
eigenschappen die gezond zijn en gezond blijven ondersteunen.
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FYTOMED
Gezond zijn en gezond blijven is wellicht de slogan
van deze tijd. Om dit te realiseren kiezen steeds meer
mensen voor plantaardige producten die het welzijn
op verschillende gebieden ondersteunen en bevorderen. Door jarenlange ervaring is de Fytomed serie
ontwikkeld: “De Briljant groene serie”. De producten
uit deze serie zijn van biologische teelt en productie,
van vertrouwde kwaliteit en eigenschappen die
gezond zijn en gezond blijven ondersteunen.

bibliografieën en de voortgaande ontwikkelingen
binnen de biochemie, is steeds meer kennis ontstaan
over de toepassingsmogelijkheden en overige farmacologische gegevens. De producten uit de Fytomed
serie bewijzen al jarenlang hun waarde in de praktijk.
Uiteraard is hierbij belangrijk dat de adviesdoseringen en de waarschuwingen voor gebruik, zoals
deze per product worden vermeld, in acht worden
genomen.

Wat is fytotherapie
De term fytotherapie luidt vertaald “genezen door
middel van planten”. Het beginsel van de fytotherapie is dat de geneeskrachtige stoffen zo mogelijk
steeds in dezelfde natuurlijke verhouding worden
toegediend, zoals ze ook in de plant voorkomen.

Kwaliteit van de extracten: biologische teelt
De volledige Fytomed serie wordt biologisch geteeld
en geproduceerd. In de biologische teelt wordt
gewerkt met zo weinig mogelijk milieubelastende
middelen en methoden, waarbij het bodemleven
centraal staat. Kunstmest (of drijfmest) en pesticiden,
die het bodemleven verstoren of vernietigen, zijn
daarom binnen de biologische teelt verboden. In
deze duurzame landbouw wordt gepoogd de synergie
met het bodemleven maximaal te benutten. Indien
juist toegepast, verbetert de bodemvruchtbaarheid,
en dus ook de opbrengst, jaar na jaar.

Toepassingsmogelijkheden
De keuze van het fytotherapeuticum gebeurt veelal
op grond van soms eeuwenoude ervaring met de
eigenschappen van een plant bij bepaalde klachten.
Op basis van deze gegevens, veelal vastgelegd in

Een briljant groene serie
Toepassingsgebied
Blaas
Bloedcirculatie
Darmen
Doorbloeding
Eetlust
Gemoedstoestand
Gewrichten
Immuunsysteem
Maag

Preparaat
Fytomed Uro, Solidago
Fytomed Aesculus, Hamamelis & Aesculus
Fytomed Iberis complex
Fytomed Aesculus, Hamamelis & Aesculus
Fytomed Ventri
Fytomed Hypericum
Fytomed Move
Fytomed Echinacea
Fytomed Iberis complex,
Ventri
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Toepassingsgebied
Menstruatie
Nachtrust
Natuurlijke rustgever
Neerslachtig
Nieren
Overgang
Schildklier
Slapen
Spieren

Preparaat
Fytomed Cimicifuga
Fytomed Nacht
Fytomed Neura, Avena sativa, Passiflora, Valeriaan
Fytomed Hypericum
Fytomed Uro, Solidago
Fytomed Cimicifuga
Fytomed Lyco
Fytomed Nacht, Neura,
Avena sativa, Passiflora,
Valeriaan
Fytomed Move

FYTOMED

Aesculus

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 6 ml of 120 druppels)
alcoholische extracten uit:
Aesculus hippocastanum semen droog (1:1,2) 6ml
Ingrediënten:
Paardenkastanje, alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.

Toepassingen:
Goed voor de bloedsomloop. Bevordert de
doorbloeding, zoals o.a. bij ontsierende aderen,
vermoeide of zware benen (en voeten) en/of koude
handen en voeten.
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, drie- tot viermaal
daags 30-40 druppels met wat vloeistof innemen.
Kinderen onder de 12 jaar driemaal 20 druppels.
De druppels bij voorkeur een half uur voor of minstens een uur na de maaltijd innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.
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FYTOMED

Avena Sativa

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 6 ml of 120 druppels)
alcoholische extracten uit:
Avena sativa kruid (1:0,67) 6,0ml
Ingrediënten:
Haver, alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.
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Toepassingen:
Natuurlijke rustgever (dag en nacht) met
onspannende en rustgevende eigenschappen.
Helpt bij geestelijke druk en inspanning, zoals bij
stress-situaties, examenspanning, zwakke zenuwen,
plankenkoorts, innerlijke onrust en tijdens drukke
werkzaamheden. Ontspannend en rustgevend,
o.a. wanneer je prikkelbaar, snel geïrriteerd en/of
rusteloos bent.
Zorgt dat je minder stressgevoelig bent. Bevordert
de nachtrust, de slaapbereidheid en heeft een
gunstige invloed op de slaapfunctie. Om lekker te
slapen en ‘s ochtends uitgerust wakker te worden.
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, drie- tot viermaal
daags 30-40 druppels met wat vloeistof innemen.
Kinderen onder de 12 jaar driemaal 20 druppels.
De druppels bij voorkeur een half uur voor of minstens een uur na de maaltijd innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.

FYTOMED

Bronchi

Toepassingen:
Voor gezonde luchtwegen en een doelmatige ademhaling.
Om vrijer te ademen en voor een verzachtende
invloed op de keel en luchtwegen.
De saponinen uit de primula hebben een secretolytische en secretomotorische (maakt het slijm dunner en minder viskeus en verhoogt de uitscheiding)
eigenschappen. Ondersteunt en stimuleert het
immuunsysteem. Antioxidant.

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (=7,5 ml) alcoholische
extracten uit:
Primulae officinalis radix (1:2,5) 1,885ml, Thymi
herba (1:2,5) 5,665ml
Ingrediënten:
Sleutelbloem, thijm, alcohol, water, saccharinenatrium en menthol.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.

Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, voor volwassenen
en kinderen vanaf 12 jaar drie- tot vijfmaal daags
30 druppels. Kinderen van 6 tot 12 jaar drie- tot
vijfmaal daags 25 druppels. Kinderen van 3 tot 6
jaar drie- tot vijfmaal daags 20 druppels. Kinderen
van 1 tot 3 jaar drie- tot vijfmaal daags 15 druppels.
Kinderen jonger dan 1 jaar drie- tot vijfmaal daags
10 druppels. De druppels kunnen onverdund of
met een kleine hoeveelheid water, kruidenthee of
vruchtensap vermengd ingenomen worden.
Niet gebruiken bij ovegevoeligheid voor een van de
bestanddelen. Houd u aan de aanbevolen dosering.
Een voedingssupplement is geen vervanging van
een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren buiten
bereik van jonge kinderen. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.
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FYTOMED

Cimicifuga

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 1 ml of 20 druppels) alcoholische extracten uit:
Cimicifuga racemosa wortel (1:5) 1,0ml
Ingrediënten:
Zilverkaars, alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.
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Toepassingen:
Bevordert een normale en regelmatige menstruatie. Helpt bij overgangsverschijnselen, zoals o.a.
wisselende stemmingen, prikkelbare gevoelens en/
of opvliegers.
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, voor volwassenen
en kinderen vanaf twaalf jaar, tweemaal daags 10
druppels met wat vloeistof innemen. Voor kinderen
onder de 12 jaar uitsluitend gebruiken na overleg
met een deskundige.
De druppels bij voorkeur een half uur voor of minstens een uur na de maaltijd innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.

FYTOMED

Echinacea

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 6 ml of 120 druppels)
alcoholische extracten uit:
Echinacea purpurea kruid (1:1,33) 4,2ml, Echinacea
angustifolia kruid (1:1,33) 0,9ml, Aqua p. 0,6ml,
Glycerol 0,3ml
Ingrediënten:
Rode zonnehoed, smalle zonnehoed, alcohol, water
en plantaardige glycerine.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.

Toepassingen:
Ondersteunt, stimuleert en activeert het immuunsysteem en verhoogt daarmee de weerstand van
het organisme.
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, drie- tot viermaal
daags 30-40 druppels met wat vloeistof innemen.
Kinderen onder de 12 jaar driemaal 20 druppels.
De druppels bij voorkeur een half uur voor of minstens een uur na de maaltijd innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.
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FYTOMED
Hamamelis & Aesculus

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 6 ml of 120 druppels)
alcoholische extracten uit:
Hamamelis virginiana twijgen (1:5) 3,0ml, Aesculus
hippocastanum zaden (1:1,33) 3,0ml
Ingrediënten:
Toverhazelaar, paardenkastanje, alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.
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Toepassingen:
Goed voor de bloedsomloop. Bevordert de
doorbloeding, zoals o.a. bij ontsierende aderen,
vermoeide of zware benen (en voeten) en/of koude
handen en voeten.
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, drie- tot viermaal
daags 30-40 druppels met wat vloeistof innemen.
Kinderen onder de 12 jaar driemaal 20 druppels.
De druppels bij voorkeur een half uur voor of minstens een uur na de maaltijd innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.

FYTOMED

Hypericum

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 6 ml of 120 druppels)
alcoholische extracten uit:
Hypericum perforatum toppen (1:1,33) 6,0ml
Ingrediënten:
Sint Janskruid, alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.

Toepassingen:
Voor een goede gemoedstoestand, o.a. wanneer
je je neerslachtig, somber, teneergeslagen, zwaarmoedig of moedeloos voelt. Houdt de geest helder
bij grote geestelijke inspannning. Bevordert het
concentratievermogen en de reactiesnelheid en
geeft meer geestelijke energie.
Helpt bij geestelijke druk en inspanning, zoals bij
stress-situaties, examenspanning, zwakke zenuwen,
plankenkoorts, innerlijke onrust en tijdens drukke
werkzaamheden
Zorgt dat je minder stressgevoelig , prikkelbaar, snel
geïrriteerd en/of rusteloos bent.
Bevordert de nachtrust, de slaapbereidheid en
heeft een gunstige invloed op de slaapfunctie. Om
lekker te slapen en ‘s ochtends uitgerust wakker te
worden.
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, drie- tot viermaal
daags 30-40 druppels met wat vloeistof innemen.
Kinderen onder de 12 jaar driemaal 20 druppels.
De druppels bij voorkeur een half uur voor of minstens een uur na de maaltijd innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.
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FYTOMED

Iberis Complex

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 3 ml of 60 druppels) alcoholische extracten uit: Iberis amara (1 : 10) 0,45ml,
Angelica archangelica (1 : 3) 0,30ml, Melissa officinalis (1 : 3) 0,30ml, Carum carvi (1 : 3) 0,30ml, Chelidonum majus (1 : 3,5) 0,30ml, Glycyrrhiza (1 : 3,5)
0,30ml, Matricaria (1 : 4) 0,60ml, Mentha piperita
(1 : 3), 0,15ml, Silybum marianum (1 : 3,5) 0,30ml
Ingrediënten:
Bittere scheefbloem, engelwortel, citroenmelisse,
karwijvrucht, stinkende gouwe, zoethout, kamillebloem, pepermunt, mariadistel, alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.
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Toepassingen:
Goed voor de lever en beschermt de lever (Engelwortel en Mariadistel). Ondersteunt het behoud
van de normale zuurgraad in de maag (Engelwortel). Goed voor de maag en beschermt de maag
(Engelwortel, Pepermunt en Zoethout). Goed voor
de darmperistaltiek en bevordert de natuurlijke
stoelgang (vetmetabolisme) (Kamillebloem). De
totale samenstelling zorgt voor een goede functie
van maag en darmen. Het bevordert en stimuleert
de spijsvertering. Bij een vol gevoel in de maag, een
opgeblazen gevoel na het eten en ter bevordering
van de darmperistaltiek en de spijsvertering, voor
een betere darmpassage en/of als je winderig bent.
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, voor volwassenen
en kinderen vanaf twaalf jaar driemaal daags 20
druppels innemen. Kinderen onder de twaalf jaar
driemaal daags 10 druppels innemen. De druppels
kunnen onverdund of met een kleine hopeveelheid
lauwwarm water, zowel voor als na de maaltijd,
worden ingenomen. Houd u aan de aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is geen vervanging
van een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap en borstvoeding
alleen te gebruiken op advies van een deskundige.

FYTOMED

Lyco

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 6 ml of 120 druppels)
alcoholische extracten:
Lycopus virginicus (1:2) 1,0ml
Ingrediënten:
Amerikaanse wolfspoot, alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.

Toepassing:
Goed voor de functie van de schildklier.
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, drie- tot viermaal
daags 3-15 druppels innemen.
Voor kinderen onder de 12 jaar uitsluitend gebruiken na overleg met een deskundige.
De druppels bij voorkeur een half uur voor of
minstens een uur na de maaltijd innemen. De
druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.
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FYTOMED

Move

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 6 ml of 120 druppels)
alcoholische extracten uit:
Populus tremula (4,5:1) 3,60ml, Fraxinus excelsior
(4,5:1) 1,20ml, Solidago virgaurea (4,5:1) 1,20ml
Ingrediënten:
Ratelpopulier, es, guldenroede, alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.
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Toepassingen:
Voor het behoud van soepele spieren en gewrichten. Bij stramme en stijve spieren (o.a. ochtendstijfheid) en voor het behoud van soepele gewrichten
(Ratelpopulier en Es).
Ondersteunt de nierfunctie en zorgt voor een goede
vochtbalans (Ratelpopulier, Es en Guldenroede).
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, drie- tot viermaal
daags 30-40 druppels innemen.
Kinderen onder de 12 jaar driemaal 20 druppels
innemen.
De druppels bij voorkeur een half uur voor of minstens een uur na de maaltijd innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.

FYTOMED

Nacht

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 2 ml of 40 druppels) alcoholische extracten uit:
Eschscholtziae californica kruid (1:4) 1,20ml, Corydalis cavae wortel (1:4) 0,10ml
Ingrediënten:
Slaapmutsje, holwortel, alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.

Toepassingen:
Bevordert een natuurlijke gezonde nachtrust. Is
slaapopwekkend, bevordert de slaapbereidheid en
heeft een goede invloed op de slaapfunctie. Bij een
jetlag. Om lekker te slapen en ‘s ochtends uitgerust
wakker te worden (Alle toepassingen: Slaapmutsje).
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, een half uur voor het
slapen 40 druppels innemen.
Kinderen van 6-12 jaar 15-20 druppels innemen.
Kinderen van 3-6 jaar 5-10 druppels innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.
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FYTOMED

Neura

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 3 ml of 60 druppels)
alcoholische extracten uit:
Melisse officinalis blad (1:2) 40,0g
Passiflora incarnata kruid en blad (1:2) 40,0g,
Valeriana officinalis wortel (1:1) 20,0g
Ingrediënten:
Citroenmelisse, wilde passiebloem, valeriaanwortel,
alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.
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Toepassingen:
Natuurlijke rustgever (dag en nacht) met
onspannende en rustgevende eigenschappen.
Helpt bij geestelijke druk en inspanning, zoals bij
stress-situaties, examenspanning, zwakke zenuwen,
plankenkoorts, innerlijke onrust en tijdens drukke
werkzaamheden. Ontspannend en rustgevend,
o.a. wanneer je prikkelbaar, snel geïrriteerd en/of
rusteloos bent.
Zorgt dat je minder stressgevoelig bent. Bevordert
de nachtrust, de slaapbereidheid en heeft een
gunstige invloed op de slaapfunctie. Om lekker te
slapen en ‘s ochtends uitgerust wakker te worden.
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven drie- tot viermaal
daags 30-40 druppels innemen. Kinderen onder
de 12 jaar driemaal 20 druppels innemen. Voor
een goede nachtrust: een uur voor het slapen 60
druppels innemen.
De druppels bij voorkeur een half uur voor of minstens een uur na de maaltijd innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.

FYTOMED

Passiflora

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 6 ml of 120 druppels)
alcoholische extracten uit:
Passiflora incarnata kruid (1:1,33) 6,0ml
Ingrediënten:
Wilde passibloem, alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.

Toepassingen:
Natuurlijke rustgever (dag en nacht) met
onspannende en rustgevende eigenschappen.
Helpt bij geestelijke druk en inspanning, zoals bij
stress-situaties, examenspanning, zwakke zenuwen,
plankenkoorts, innerlijke onrust en tijdens drukke
werkzaamheden. Ontspannend en rustgevend,
o.a. wanneer je prikkelbaar, snel geïrriteerd en/of
rusteloos bent.
Zorgt dat je minder stressgevoelig bent. Bevordert
de nachtrust, de slaapbereidheid en heeft een
gunstige invloed op de slaapfunctie. Om lekker te
slapen en ‘s ochtends uitgerust wakker te worden.
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, drie- tot viermaal
daags 30-40 druppels met wat vloeistof innemen.
Kinderen onder de 12 jaar driemaal 20 druppels.
De druppels bij voorkeur een half uur voor of minstens een uur na de maaltijd innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.
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FYTOMED

Solidago

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 6 ml of 120 druppels)
alcoholische extracten uit:
Solidaginis virgaurea kruid (1:1,33) 6,0ml
Ingrediënten:
Guldenroede, alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.
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Toepassingen:
Goed voor de nier- en blaasfunctie en de urinewegen. Ondersteunt de functie van de nieren en
de blaas en zorgt voor een goede vochthuishouding
en vochtbalans.
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, drie- tot viermaal
daags 30-40 druppels met wat vloeistof innemen.
Kinderen onder de 12 jaar driemaal 20 druppels.
De druppels bij voorkeur een half uur voor of minstens een uur na de maaltijd innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.

FYTOMED

Uro

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 6 ml of 120 druppels)
alcoholische extracten uit:
Solidaginis virgaurea kruid (1:2) 1,110g
Orthosiphonis blad (1:2) 0,780g
Betulae blad (1:3) 0,738g
Ingrediënten:
Guldenroede, kattensnor, alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.

Toepassingen:
Goed voor de functie van de nieren, blaas en urinewegen. Ondersteunt de nier- en blaasfunctie en
zorgt voor een goede vochtbalans.
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, drie- tot viermaal
daags 30-40 druppels innemen.
Kinderen onder de 12 jaar driemaal daags 20 druppels innemen.
De druppels bij voorkeur een half uur voor of minstens een uur na de maaltijd innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.
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FYTOMED

Valeriaan

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 6 ml of 120 druppels)
alcoholische extracten uit:
Valeriana officinalis wortel (1:10) 6,0ml
Ingrediënten:
Valeriaanwortel, alcohol en water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.

18

Toepassingen:
Natuurlijke rustgever (dag en nacht) met
onspannende en rustgevende eigenschappen.
Helpt bij geestelijke druk en inspanning, zoals bij
stress-situaties, examenspanning, zwakke zenuwen,
plankenkoorts, innerlijke onrust en tijdens drukke
werkzaamheden. Ontspannend en rustgevend,
o.a. wanneer je prikkelbaar, snel geïrriteerd en/of
rusteloos bent.
Zorgt dat je minder stressgevoelig bent. Bevordert
de nachtrust, de slaapbereidheid en heeft een
gunstige invloed op de slaapfunctie. Om lekker te
slapen en ‘s ochtends uitgerust wakker te worden.
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, drie- tot viermaal
daags 30-40 druppels met wat vloeistof innemen.
Kinderen onder de 12 jaar driemaal 20 druppels.
De druppels bij voorkeur een half uur voor of minstens een uur na de maaltijd innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.

FYTOMED

Ventri

Samenstelling:
Bevat per dagdosering (= 6 ml of 120 druppels)
alcoholische extracten uit:
Artemisia absinthium L, droog (1:5) 3,6ml
Angelica archangelica wortel droog (1:5) 1,2ml
Gentiana lutea wortel droog (1:5) 1,2ml
Ingrediënten:
Absint, engelwortel, gentiaanwortel, alcohol en
water.
Extractie middel: bioalcohol en water zonder
andere hulpstoffen.

Toepassingen:
Goed voor een normale maagfunctie. Bevordert
de eetlust (absint, engelwortel en gentiaanwortel).
Ondersteunt de spijsvertering (engelwortel en gentiaanwortel) en voor het behoud van een normale
zuurgraad in de maag (engelwortel).
Dosering en gebruik:
Tenzij anders voorgeschreven, voor volwassenen en
kinderen vanaf 12 jaar driemaal daags 20-40 druppels met wat vloeistof innemen. Kinderen onder de
12 jaar driemaal daags 20 druppels innemen.
De druppels bij voorkeur een half uur voor de
maaltijd innemen.
De druppels kunnen onverdund of met een kleine
hoeveelheid water, kruidenthee of vruchtensap
vermengd ingenomen worden. Houd u aan de
aanbevolen dosering. Een voedingssupplement is
geen vervanging van een gevarieerde voeding en
een gezonde levensstijl. Tijdens de zwangerschap
en borstvoeding alleen te gebruiken op advies van
een deskundige.
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Fytomed

Een briljant groene serie
3 Bevordert en stimuleert de
spijsvertering 1
3 Beschermt de lever 2
3 Heeft een positieve invloed op
de lever 3
3 Goed voor de maag en beschermt
de maag 4
3 Goed voor de darmperistaltiek en
bevordert een natuurlijke stoelgang
(vetmetabolisme) 5
3 Ondersteunt het behoud van de normale zuurgraad in de maag 6
3 Voor een betere darmpassage of als je
winderig bent (totale samenstelling)

Fytomed Iberis Complex 100ml € 26,95 bevat:
Bittere scheefbloem , Citroenmelisse 1, Engelwortel 2,4,6,
Kamillebloem 1,5, Karwijvrucht 1, Mariadistel 2, Pepermunt 1,4,
Stinkende gouwe 3, Zoethout 1,4
Bittere scheefbloem

www.timmhealthcare.nl

