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Purica Compositum kan met name goed gebruikt worden in het voorjaar (bijvoorbeeld bij een
sapkuur), maar is als zuiverende kuur natuurlijk ook toepasbaar in andere tijden van het jaar.
In ons huidige milieu hebben we te maken met druk van gifstoffen en is het belangrijk dat alle
afvalstoffen goed door het lichaam worden afgevoerd. Deze tinctuur met 10 kruiden helpt de
reiniging van het lichaam door de lever-, nier- en huidfunctie te ondersteunen.
Enkele kruiden uitgelicht
Mariadistel, geelwortel en paardenbloem: helpen de spijsvertering en de reinigende functie
van de lever.
Artisjok: zorgt voor een goede nierfunctie.
Echinacea: ondersteunt het immuunsysteem.
Hokjespeul en geelwortel: hebben een gunstige invloed op de bloedsomloop en zijn goed voor
de bloeddruk.
Berk en Indiase gentiaan: helpen bij het reinigen van het lichaam.
Kleefkruid: beschermt tegen vrije radicalen als gevolg van stress, alcoholgebruik en
milieufactoren
Grote Klit en geelwortel: helpen bij het reinigen van het lichaam, zuiveren de huid en
ondersteunen de nieren en de spijsvertering.
Toepassing
Reinigingskuur
Bloedzuivering
Verminderde eetlust
Ondersteunen vetstofwisseling
Zuiveren van de huid
Bevorderen van de bloedsomloop, dus bij zware benen
Versterken van de levenskracht
Voorjaarsmoeheid
Herstelperiodes
Productcategorie: fytotherapie
kruidentincturen
Inhoud: 100 ml
Ingrediënten
Aqua, alcohol ca. 20% v/v, Indiase gentiaan (Andrographis paniculata herba), Mariadistel
(Carduus marianus semen*), Geelwortel (Curcuma longa radix*), Artisjok (Cynara scolymus
herba*), Zwarte bes (Ribes nigrum gemmo*), Grote klit (Arctium lappa radix*), Hokjespeul
(Astragalus membranaceus radix*), Berk (Betula pendula folia*), Rode zonnehoed (Echinacea
purpurea radix*), Kleefkruid (Gallium aparine herba). *van biologische oorsprong
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Samenstelling per 100 ml
Andrographis paniculata herba
Carduus marianus semen
Curcuma longa radix
Cynara scolymus herba
Ribes nigrum gemmo
Arctium lappa radix
Astragalus membranaceus radix
Betula pendula folia
Echinacea purpurea radix
Gallium aparine herba

(1:1.33)
(1:5)
(1:1.33)
(1:1.067)
(1:1.33)

15,8 ml
15,8 ml
15,8 ml
15,8 ml
13,1 ml
5,3 ml
5,3 ml
5,3 ml
5,3 ml
2,5 ml

Gebruiksaanwijzing
Schudden voor gebruik.
Volwassenen: aanvangsdosering: voor de maaltijd 3 maal daags 5 druppels innemen op wat
water. In ongeveer een week tijd opbouwen tot 3 maal daags 25 druppels.
Kinderen 3 - 6 jaar: 3 maal daags 5 druppels.
Kinderen 6 - 12 jaar: 3 maal daags 10 druppels.
De aanbevolen dosering niet overschrijden, tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft.
Waarschuwingen
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding. Interacties met
geneesmiddelen en gezondheidsproducten zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige.
Bewaaradviezen
Droog, koel, donker en buiten bereik van kinderen bewaren.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
Z-index: 16728262
Productcode: VP0002
Barcode: 8716378999946
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