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Knoflook puur 
 

Pure Knoflook is een geurloos knoflookpreparaat en bevat een complex aan voedingsstoffen ter 

ondersteuning van het hart, het cholesterolgehalte en de doorbloeding. Knoflook is een plant uit de 

familie van de ui en bevat allicine. Het groeit in veel delen van de wereld en is vanwege de sterke 

geur en heerlijke smaak een populair ingrediënt bij het koken. Maar in de oudheid werd knoflook 

vooral gebruikt voor de gezondheidsbevorderende eigenschappen. Het gebruik ervan is door alle 

grote beschavingen goed gedocumenteerd waaronder de Egyptenaren, Babyloniërs, Grieken, 

Romeinen en Chinezen. Knoflook draagt op meerdere manieren bij aan het ondersteunen van het 

lichaam. Pure Knoflook bevat o.a. de volgende ingrediënten: 

 

Knoflook: helpt het immuunsysteem, beschermt tegen vrije radicalen en ondersteunt het hart, 

cholesterolgehalte en de bloedvaten. Daarnaast draagt knoflook ook bij aan een normale 

leverfunctie.  

Maretak: ondersteunt een normaal cholesterolgehalte. 

Meidoorn: ondersteunt de hartfunctie.  

Ginkgo biloba: ondersteunt de doorbloeding. 

De anti-oxidanten vitamine betacaroteen, vitamine C en vitamine E:  beschermen tegen vrije 

radicalen.  

 

Dit product kan voor de gunstige vetzuren goed gecombineerd worden met onze Trias Omega-olie en 

voor het bijdragen aan een normaal cholesterolgehalte met Psyllium Husk-vezels.  

 

Productcategorie: voedingssupplementen 

specialiteiten 

Inhoud: 100 capsules  

 

Ingrediënten 

Vitaminen, mineralen, knoflookmaceraat, mistelmaceraat, meidoornmaceraat, ginkgo-extract, rutine, 

selenium, sojalecithine,  glycerol (emulgator), cholorophylline, ijzeroxide (kleur). Capsule van gelatine. Dit 

product bevat rutine en soja. 

 

Samenstelling per capsule    ADH* 

Knoflookmaceraat(Allium sativum)   150 mg (bevat 1% allicine: 1.5mg) 

Mistelmaceraat (Viscum album)        100 mg 

Meidoornmaceraat (Crataegus oxyacantha)  100 mg 

Vitamine C (ascorbinezuur)    47,25 mg 118 % 

Vitamine E (alpha-tocoferol)    45 mg  750 % 

Sojalecithine      25 mg 

Ginkgo-extract (Ginkgo biloba)    25 mg 

Selenium (uit gist)     25 mg 

Bètacaroteen      17,5 mg 

Rutine       15 mg 

Vitamine B6 (pyridoxine)    5,5 mg  786 % 
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*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid 

 

Gebruiksaanwijzing 

Volwassenen 3 x daags 1 capsule, maximaal 6 per dag met wat water bij de maaltijd innemen. De 

aanbevolen dosering niet overschrijden, tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft. 

Waarschuwingen 

Niet gebruiken bij een overgevoeligheid voor een van de bestanddelen. Interacties met 

geneesmiddelen en gezondheidsproducten zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige.  

Niet geschikt voor vegetariërs.  

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of lactatieperiode. 

 

Bewaaradviezen 

Droog, koel, donker en buiten bereik van kinderen bewaren.  

 

Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding. 
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