
BOSWELLIA 
COMPOSITUM

Gebruiksaanwijzing
Schudden voor gebruik.
Druppels innemen in een glaasje water.
Volwassenen: aanvangsdosering: 3 maal daags 
5 druppels voor de maaltijd. In ongeveer een week 
tijd opbouwen tot 3 maal daags 25 druppels.  
Tip: doe het totale aantal druppels ’s morgens 
in een flesje water en drink daarvan steeds 1/3 
voor de maaltijden.
Kinderen 6 tot 12 jaar: 3 maal daags 10 druppels.
Kinderen 3 tot 6 jaar: 3 maal daags 5 druppels.
De aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden. 
Tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft.

Waarschuwingen
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval 
van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of 
medicijngebruik. 

Bewaaradviezen
Droog, donker en koel bewaren. 
Buiten bereik van kinderen houden. 

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een 
gezonde levensstijl zijn belangrijk.Voedingssupple-
menten zijn geen vervanging voor een gevarieerde 
voeding.

Ingrediënten
Alcohol circa 69% v/v, Aqua, Boswellia serrata resi-
nae (wierookboom), Harpagophytum procumbens 
radix (duivelsklauw), Uncaria tomentosa cortex 
(kattenklauw), Curcuma longa radix (geelwortel), 
Solidago virgaurea herba (guldenroede), Silybum 
marianum semen (mariadistel), Centaurium minus 
herba (duizendguldenkruid), Cynara scolymus herba 
(artisjok), Angelica archangelica radix (engelwortel), 
Equisetum arvensis herba (heermoes), Taraxacum 
officinalis radix (paardenbloem), Andrographis 
paniculata herba (Indiase gentiaan). 

Geschikt voor vegetariërs en veganisten.

Samenstelling per 100 ml
Boswellia serrata resinae 1:5 19,6ml
Uncaria tomentosa cortex 1:10 9,8 ml
Harpagophytum procumbens radix 1:10 9,8 ml
Curcuma longa radix  1:5 9,8 ml
Solidago virgaurea herba  1:8 9,8 ml
Silybum marianum semen 1:1,33 5,9 ml
Centaurium minus herba 1:8 5,9 ml
Cynara scolymus herba 1:8 5,9 ml
Angelica archangelica radix 1:5 5,9 ml
Equisestum arvense herba  1:5 5,8 ml
Taraxacum officinalis radix 1:8 5,9 ml
Andrographis paniculata herba 1:10 5,9 ml

Zie vanderpigge.nl voor meer informatie.
Lotnummer en houdbaarheid: zie elders op de 
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