Tensi Forbia
Tensi Forbia is een uitgebalanceerde samenstelling met 6 verschillende kruiden die op diverse
manieren een gunstige invloed uitoefent op een gunstige bloeddruk. Het bevat meidoorn dat de
hartfunctie ondersteunt en valeriaan dat de ontspanning bevordert. Het bevat o.a. de volgende
kruiden:
Meidoorn: bevordert een ontspannen gevoel en ondersteunt een normale hartfunctie. In de
Traditionele Chinese Geneeskunde wordt meidoorn al duizenden jaren gebruikt.
Maretak: ondersteunt het behoud van een normale cholesterolspiegel. Maretak groeit altijd aan een
boom en is daarvan afhankelijk voor zijn eigen overleving qua voedingsstoffen.
Valeriaan: een algemene rustgever. Deze plant heeft een gunstige invloed op het zenuwstelsel en
het bevorderen van de slaap.
Berk: zorgt voor een natuurlijke reiniging, ondersteunt de lever-, nier- en spijsverteringsfunctie.
Toepassing
Voor een normale hartfunctie
Voor een normale bloeddruk
Voor een ontspannen gevoel
Voor ondersteuning van een normaal cholesterol
Dit product kan - vanwege de goede vetzuren - goed gecombineerd worden met onze Trias Omegaolie. Een andere goede aanvulling voor de ontspanning is onze Magnesium Ultra.
Productcategorie: fytotherapie
kruidentincturen
Inhoud: 100 ml
Ingrediënten
Aqua, Alcohol circa 25% v/v, Maretak (Viscum album herba), Valeriaan (Valeriana officinalis radix),
Meidoorn (Crataegus oxyacantha herba cum flores), Valkruid (Arnica montana folia cum flores) , Berk
(Betula pendula folia), Olijf (Olea europaea folia).

Samenstelling per 100 ml
Valeriana officinalis radix MT
Viscum album herba
Crataegus oxyacantha herba cum flores
Arnica montana folia cum flores
Betula peundula MT

(1:8)
(1:0,67)
(1:1)
(1:7)
(1:1,33)

23.3 ml
23.3 ml
15.5 ml
15.5 ml
11.7 ml
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Olea europea folia MT

(1:1.33)

11.7 ml

Gebruiksaanwijzing
Schudden voor gebruik.
Volwassenen: 3 tot 4 maal daags 15 tot 20 druppels.
De aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden, tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft.
Waarschuwingen
Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of
medicijngebruik.
Bewaaradviezen
Droog, donker, koel en buiten bereik van kinderen bewaren..
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
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