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Hydrastis Compositum 
 

Een kruidentinctuur met Canadese geelwortel (Hydrastis) die bijdraagt aan een normale werking van het 

immuunsysteem*. 

Hydrastis Compositum is een breed samengestelde kruidentinctuur met onder andere rode zonnehoed 

(Echinacea), Canadese geelwortel, guldenroede en mariadistel om de weerstand en de reinigende werking 

van de lever te ondersteunen*. 

 

Inwendig 

Hydrastis Compositum kan inwendig gebruikt worden als middel om het immuunsysteem te helpen*. 

 

Uitwendig 

Deze tinctuur is ook heel geschikt als mondspoelmiddel, bijvoorbeeld na een tandartsbehandeling. 

Het kan ook verdund gebruikt worden als kompres. Wil je advies bij welke situatie je deze tinctuur 

uitwendig kunt toepassen? Neem dan contact met ons op. 

 

Enkele kruiden uitgelicht 

Canadese geelwortel (Hydrastis), kattenklauw en pau d’arco dragen bij aan een normaal werkend 

immuunsysteem*. Canadese geelwortel vindt zijn oorsprong in Noord-Amerika, waar het eeuwenlang 

gebruikt werd door de Indianen.   

Rode zonnehoed is een van de meest gebruikte kruiden om de afweer van het lichaam te ondersteunen*.  

Mariadistel helpt de reinigende werking van de lever*.  

Guldenroede ondersteunt de urinewegen, nieren en blaas* en zorgt daarmee voor een goede 

vochtbalans*. 

 

*Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie 

 

Dit product kan goed gecombineerd worden met onze Vitamine C 1000 en Vitamine D3 Vegan. Om te 

stomen hebben we Stoomkruiden. Voor op de borst te smeren is onze Balsem van de Hoop zeer geschikt. 

 

Productcategorie 

Fytotherapie 

Kruidentincturen 

 

Inhoud 

100 ml 

 

Ingrediënten 

Alcohol circa 56% v/v, Aqua, Hydrastis canadensis rhizoma (Canadese geelwortel), Echinacea purpurea 

herba et radix (rode zonnehoed), Uncaria tomentosa cortex (kattenklauw), Tabebuia avellanedae cortex 

(pau d’arco), Solidago virgaurea herba (guldenroede), Silybum marianum semen (mariadistel). 
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Samenstelling per 100 ml 

Tabebuia avellanedae cortex 1:6 20 ml 

Hydrastis canadensis rhizoma  20 ml 

Echinacea purpurea radix 1:10 20 ml 

Uncaria tomentosa cortex 1:10 20 ml 

Silybum marianum semen 1:1,33 10 ml 

Solidago virgaurea herba 1:8 10 ml 

 

Gebruiksaanwijzing voor inwendig gebruik 

Schudden voor gebruik. 

Druppels innemen in een glaasje water. 

Maximaal 10 aaneengesloten dagen gebruiken als kuur. Bij verbetering de inname afbouwen. 

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 tot 6 maal daags 20 tot 30 druppels. 

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

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

 

Gebruiksaanwijzing voor uitwendig gebruik 

Kan ook als mondspoelmiddel worden gebruikt. Zie gebruiksaanwijzing voor inwendig gebruik. 

Houd de oplossing 1 minuut in de mond, mag doorgeslikt worden. 

Als kompres: 40 druppels op 500 ml water. Drenk een doek in de oplossing en breng hem aan op de 

gewenste plek van de huid. Laat 5 minuten intrekken. De tinctuur kan ook gebruikt worden om mee te 

deppen, neem dan 10 druppels op 125 ml water. 

 

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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