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Echinacea purpurea 
 

Een kruidentinctuur die een positieve invloed heeft op het immuunsysteem*. 

 

Rode zonnehoed (Echinacea) – het hoofdingrediënt van deze tinctuur – is uitgegroeid tot een van de 

meest gebruikte kruiden die bijdraagt aan normale werking van het immuunsysteem*. Dit is van 

belang in tijden waarin je weerstand wat meer ondersteuning nodig heeft*. Een supplement met 

Echinacea kan dan net dat beetje extra betekenen. 

 

*Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie 

 

Deze tinctuur kan goed gecombineerd worden met onze Vitamine C 1000, Vitamine D3 Vegan en 

Propolis Complex Spray. Daarnaast hebben we ook Stoomkruiden voor de luchtwegen* en Balsem 

van de Hoop om op de borst te smeren. 

 

Productcategorie  

Fytotherapie 

Kruidentincturen 

 

Inhoud 

100 ml 

 

Ingrediënten 

Alcohol circa 51% v/v, Glycerol, Echinacea purpurea herba et radix (rode zonnehoed). 

 

Echinacea purpurea herba (1:1,33) 

Echinacea purpurea radix (1:10) 

 

Gebruiksaanwijzing 

Schudden voor gebruik. 

Druppels innemen in een glaasje water. 

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 maal daags 20 druppels.  

Maximaal 3 tot 6 maal daags 20 tot 30 druppels. Deze hoeveelheid maximaal 10 aaneengesloten 

dagen gebruiken als kuur. Bij verbetering de inname afbouwen. 

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 3 maal daags 10 druppels. Maximaal 3 tot 6 maal daags 5 tot 10 druppels.  

Bij verbetering de inname afbouwen.  

Kinderen van 3 tot 6 jaar: 3 maal daags 3 tot 7 druppels. Bij verbetering de inname afbouwen.  

Kinderen van 1 tot 3 jaar: de leeftijd van het kind plus 3 druppels. 

De aanbevolen dosering niet overschrijden. Tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft.  
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Waarschuwingen 

Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of 

medicijngebruik. 

 

Bewaaradvies 

Droog, donker en bij kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen. 

 

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.  

Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding. 

 

Van der Pigge mag in verband met de Europese Claimsverordening (EG) nr. 1924/2006 geen volledige 

productinformatie geven over de toepassingen. Mocht je meer over dit product willen weten, neem 

dan contact met ons op via de mail: info@vanderpigge.nl. 
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