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Pelargonium Compositum 
 

Een kruidentinctuur met Kaapse geranium (Pelargonium) voor de luchtwegen*  

 

Deze tinctuur met tijm heeft een verzachtende invloed op de luchtwegen*. Pelargonium 

Compositum bevat ook rode zonnehoed (Echinacea) en Indiase gentiaan om het immuunsysteem 

te ondersteunen*. 

Enkele kruiden uitgelicht 

Kaapse geranium (Pelargonium) heeft een verzachtende invloed op de luchtwegen en keel*. 

Tijm is goed voor de luchtwegen*. 

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

ondersteunen*.  

Indiase gentiaan is een rijzende ster aan het kruidenfirmament. Dit vrij nieuwe kruid in de Westerse 

kruidenkunde wint aan populariteit en ondersteunt de reinigende functie van de lever. De Indiase 

kruidenkunde past het al heel lang toe onder de naam kalmegh. 

 

*Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie 

 

Productcategorie  

Fytotherapie 

Kruidentincturen 

 

Inhoud 

100 ml 

 

Dit product kan voor inwendige ondersteuning goed gecombineerd worden met onze Vitamine C 1000, 

Vitamine D3 Vegan en Weerstand Complex. Voor uitwendig hebben we Balsem van de Hoop om op de 

borst te smeren of om mee te stomen. 

 

Ingrediënten 

Aqua, Alcohol circa 48% v/v, Thymus vulgaris herba (tijm), Pelargonium sidoides herba (Kaapse 

geranium), Andrographis paniculata herba (Indiase gentiaan), Echinacea purpurea radix/herba (rode 

zonnehoed), Plantago lanceolata herba (smalle weegbree), Primula veris radix (sleutelbloem), Ribes 

nigrum gemmo (zwarte bes), Luffa operculata 1:10³ (sponskomkommer).   

 

Samenstelling per 100 ml  

Thymus vulgaris herba 1:1,33 20 ml 

Pelargonium sidoides herba 1:8 20 ml 

Primula veris radix 1:1,33 10 ml 

Echinacea purpurea radix 1:1,33 10 ml 

Ribes nigrum gemmo 1D  10 ml 

Andrographis paniculata herba 1:10 10 ml 
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Plantago lanceolata folia 1:0,67 10 ml 

Luffa operculata 1:10³   10 ml 

 

Gebruiksaanwijzing 

Schudden voor gebruik. 

Druppels innemen in een glaasje water. 

Volwassenen: 3 tot 5 maal daags 25 druppels.  

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

Kinderen van 3 tot 6 jaar: 3 tot 5 maal daags 5 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. 

 

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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