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Propolis Complex Spray 
 

Een natuurlijke mondspray met rode zonnehoed voor het ondersteunen van de weerstand* en 

propolis voor een verzachtende invloed op de keel*. 

Propolis is een kleverige stof die gemaakt is van de harsen en balsemachtige stoffen van 

boomknoppen. De boom beschermt hiermee zijn knoppen tot ze klaar zijn om uit te lopen.  

Bijen halen kleine hoeveelheden van deze beschermende stoffen van bijvoorbeeld berken en 

populieren. Ze verwerken dit tot propolis door er enzymen, bijenwas en stuifmeel aan toe te voegen. 

Hiermee beschermen ze hun bijenkorf tegen het binnendringen van schadelijke micro-organismen.  

 

De flavonoïden (natuurlijke antioxidanten) in propolis dragen bij aan een goede microbiële balans in 

de darmen*, helpen het immuunsysteem*, beschermen tegen vrije radicalen* en hebben een 

verzachtende invloed op de keel*. 

 

Enkele kruiden uitgelicht  

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

ondersteunen*.  

Canadese geelwortel vindt zijn oorsprong in Noord-Amerika, waar het eeuwenlang gebruikt werd 

door de Indianen. Dit kruid helpt het immuunsysteem*. 

*Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie 

 

Propolis Complex Spray kan gecombineerd worden met onze Vitamine C 1000 en Stoomkruiden.  

Er kan ook onze Keelkruidenthee bij gedronken worden om de luchtwegen en keel te verzachten*. 

 

Productcategorie  

Fytotherapie 

Kruidentinctuur 

 

Inhoud 

15 ml  

 

Ingrediënten 

Alcohol 30%, Aqua, Glycerin, Propolis cera (propolis), Echinacea Purpurea extract (rode zonnehoed), 

Hydrastis Canadensis radix (Canadese geelwortel), Lavandula Hybrida Oil (hulpstof).  

Niet geschikt voor mensen die allergisch zijn voor propolis (komt bij 1 op de 2000 mensen voor). 
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Gebruiksaanwijzing 

Schudden voor gebruik. 

Plaats het uiteinde van de spray (de spuitmond) in de mond. Duw de bovenkant van de spray naar 

beneden en spuit de benodigde hoeveelheid in de mondholte. Houd het flesje rechtop. Na gebruik 

een kwartier niet eten of drinken. 

Volwassenen: 2 tot 6 maal daags 1 tot 2 maal verstuiven.  

Kinderen vanaf 3 jaar: 1 tot 3 maal daags 1 tot 2 maal verstuiven. 

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

 

Vermijd knoeien, propolis maakt vlekken! 

 

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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